
 

DE BESTE SCHAVEN OM AAN 
UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN
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PRAKTISCHE INFO

SPONNINGSCHAAF
Zogenoemd door de twee mesposities (standaard en afgerond). 
Deze schaaf is gemaakt om groeven te maken.

BLOKSCHAAF MET LAGE HOEK
Dit is de beste specialistische schaaf voor kopshout en is ook 
perfect voor het verwijderen van randen van decoratief 
laminaat, hoewel u de rand dan vaker moet honen.

BLOKSCHAVEN
Ontworpen voor het nauwkeurig schaven van kopshout. 
In deze situatie kan het mes bij een bankschaaf gaan trillen of 
‘schudden’, wat te zien kan zijn op het oppervlak. Bij een 
blokschaaf vermindert  de trilling, omdat de afgeschuinde kant 
van het mes zo hoog mogelijk zit. De serie van 5 schaven 
verschilt hoofdzakelijk in het type aanpassing dat wordt 
geboden. De bovenste twee producten zijn volledig afstelbaar in 
snijdiepte, mesuitlijning en mondopening. Dit is een kenmerk 
dat vaak over het hoofd wordt gezien, maar dat belangrijk is bij 
het beheersen van de finesse van het schaven. De andere 
blokschaven in de serie werken net zo efficiënt als de volledig 
afstelbare modellen, maar het neemt meer tijd in beslag om ze 
handmatig af te stellen.

RIJSCHAAF
Ideaal voor het schaven van de lange 
randen van hout om ze klaar te maken om 
aan elkaar bevestigd te worden om een 
breed oppervlak te vormen, zoals een 
tafelblad. De lange schaafzool raakt alle 
hoge punten van het hout en zorgt ervoor 
dat deze als eerste worden verwijderd. Het 
mes moet volledig in een rechte hoek staan met de breedte.

VOORLOPER 
De beste keuze voor het verwijderen van overtollig materiaal en 
het voorbereiden van het hout na het zagen. Voor een goede 
werking is het mes geslepen in een ietwat bolle vorm tussen de 
0,5 en 1 mm maximaal voor een snelle verwijdering van 
overtollig materiaal.

NR. 4 GLADDE SCHAAF 
Perfect voor het verkrijgen van een fijne afwerking van het 
oppervlak, met name als u met hardhout werkt met een 
zigzagnerf en de structuur in beide richtingen loopt en ruw is 
gemaakt door de schaaf en tegelijkertijd een paar millimeter van 
de zijkant glad wordt gemaakt. De compacte afmeting maakt het 
ook een goede schaaf voor allerhande klusjes zoals het trimmen 
en passen op de werkvloer, maar het heeft de neiging om de 
glooiing van het hout te volgen en het kan niet worden gebruikt 
voor het creëren van echte lange oppervlakken.


