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Al ruim twintig jaar kunnen groenprofessionals, 
van hoveniers tot kwekers, terecht bij Amevo 
in Dronten voor allerhande materiaal, zoals 
Mevoline-randbegrenzingen, gazen, folies en 
tuinmaterialen, maar ook voor gereedschap-
pen, zoals zagen en snoeischaren. Amevo levert 
nu ook Bigstar-zagen, -snoeischaren en -onder-
delen en daarnaast de bekende merken Felco 
en ARS.

Koreaanse topkwaliteit
Arjan Schuurman, commercieel medewerker bij 
Amevo, is ervan overtuigd: ‘Alle goede zagen 
komen uit Japan en Korea. Ze blijven lang 
scherp, zijn sterk en gemaakt van gehard staal. 
Dat gaat ook op voor het merk Bigstar, dat uit 
Korea komt. De kunst om metaal te bewerken 
tot hoogstaande en vlijmscherpe producten 
wordt in deze landen al eeuwen tot in perfectie 
beheerst. Voordat we nieuwe producten in ons 
assortiment opnemen, testen we ze zelf. Alle 
medewerkers hier hebben een goede product-
kennis en veel van hen hebben ook een groene 
achtergrond. Na het testen was onze conclusie 
dat Bigstar een goede aanvulling op ons assor-
timent is. We moeten er wel echt in geloven 

voordat we producten toevoegen. In dit geval 
doen we dat zeker. De kwaliteit is heel goed 
en ook prijstechnisch zijn deze zagen enorm 
interessant.’

Recht en gebogen
Op dit moment zijn er al acht verschillende 
zagen leverbaar, waarvan drie klapzagen. 
Schuurman: ‘Opvallend aan deze klapzagen is 
dat het zaagblad in twee standen verstelbaar 
is. Soms heb je een net wat andere hoek nodig 
om goed bij een tak te kunnen of om wat extra 
kracht te kunnen zetten. Dan komen deze 
mogelijkheden goed van pas.’ De klapzagen zijn 
in drie maten leverbaar: 14 centimeter, 18 centi-
meter en 21 centimeter.

De snoeizagen zijn er in vijf uitvoeringen, waar-
van drie recht en twee gebogen, en hebben 
dezelfde eigenschappen. Zowel de rechte als de 
gebogen zagen zijn er in verschillende lengtes. 
Alle zagen worden geleverd met een holster die 
voorzien is van een riembevestiging. Daarnaast 
hebben de holsters voor de gebogen zagen 
extra lussen, om de zaag ook op het onderbeen 
te kunnen dragen. Iets wat vooral treewor-
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kers prettig vinden als ze hoog in een boom 
snoeiwerkzaamheden moeten uitvoeren. Naar 
verwachting wordt het Bigstar-assortiment de 
komende tijd nog uitgebreid.
Het zaagblad van deze zagen is kegelvormig 
geslepen. Hierdoor wordt het zaagsel afge-
voerd en raken de tanden niet verstopt. Het 
blad is gemaakt van gehard verchroomd staal 
en daardoor sterk, bestand tegen roest en mak-
kelijk te onderhouden. Ook hebben de zaagbla-
den een impulsgeharde tandzetting, waardoor 
ze extra lang meegaan. De zaagbladen zijn 
eenvoudig te vervangen. Alle zagen en ook 
de Bigstar-snoeischaren zijn uitgerust met een 
antisliphandgreep.

Zagen met een recht zaagblad worden vooral 
gebruikt als er gesnoeid moet worden op mak-
kelijk bereikbare plekken en voor lichtere snoei-
werkzaamheden. Is het lastiger om bij de te 
verwijderen takken te komen of zijn het dikkere 
takken, dan is een gebogen zaag het geschiktst.
Als je goed omgaat met je gereedschap en 
het goed onderhoudt, draagt dat natuurlijk 
ook bij aan een lange levensduur. Zoals de 
meeste snoeizagen zijn ook de Bigstar-zagen 
trekzagen. Dat wil zeggen: zagen waarbij je een 
trekkende beweging maakt; dit is efficiënter en 
vergt minder energie. Bovendien is een trek-
zaag ergonomischer dan een duwzaag, zoals 
de welbekende timmermanszagen. Weersta 
dus ook de verleiding om op dit soort zagen 
te gaan duwen. Daarnaast is het natuurlijk 
belangrijk het zaagblad na gebruik regelmatig 
schoon te maken met een beetje olie of een 
reinigingsspray.

Kijk eens verder
Desgevraagd heeft Schuurman nog een advies 
voor de hovenier: ‘Veel mensen raken gewend 
aan dingen: een manier van werken, een merk, 
een specifiek werktuig. Dat is logisch, maar ik 
wil toch adviseren om eens verder te kijken dan 
de gevestigde merken. Er zitten pareltjes tussen 
die nog wat minder bekend zijn of nieuw in de 
markt. Bedenk goed waar je het gereedschap 
voor nodig hebt en kijk eens wat breder naar 
wat er zoal leverbaar is. Wie weet, blijk jij straks 
een trendsetter te zijn!’
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