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Dit artikel is echt vers van de pers. Op donderdag 
17 augustus 2017 werd de nieuwe Husqvarna 
mid series 70 cc zaag 572 XT geïntroduceerd op 
de Zwitserse Forst Messe in Luzern, en vrijdag al 
stond uw redacteur met Frits Spek in het bos op 
de Veluwe bij Loenen om een aantal impressies 
te noteren. Voor een uitgebreid testrapport was 
geen tijd, maar dat lijkt voor Spek geen probleem 
te zijn. Kort samengevat is hij door de paar uur dat 
hij met de nieuwe zaag heeft kunnen spelen laai-
end enthousiast geworden. ‘Deze zaag heeft het 
in zich om een echte klassieker te worden. Toen 
ik veertien jaar was, kocht ik mijn eerste zaag: een 
Husqvarna 162SG, en ik zou die stapel hout wel-
eens willen zien die ik daarmee kort heb gezaagd. 
Die zaag heb ik jammer genoeg niet meer, maar 
het is inmiddels een klassieker geworden. Deze 

nieuwe 572XP heeft dat ook in zich, zeker in com-
binatie met de nieuwe ketting: de C85.’

Rust
Spek is gemakkelijk, enthousiast en vooral een 
veelprater als het gaat om kettingzagen. Het uur 
dat ik met Spek door het bos bij Loenen dwaalde, 
is bijna één lange lofzang op de nieuwe machine. 
En daarnaast – je bent docent of je bent het niet 
– probeert Spek uw redacteur ook nog wat bij te 
brengen over het deskundig en veilig vellen van 
bomen. Het belangrijkste pluspunt voor Spek is 
waarschijnlijk de unieke combinatie van vermogen, 
acceleratie en rust. Spek geeft een demo. Hij start 
de machine, geeft een dot gas en de machine 
accelereert explosief. Ik ben geen kettingzaag-
deskundige, maar hoor wel meteen de souplesse 

en acceleratiepower. Vervolgens zet Spek de kop 
van de zaag in een stam en geeft opnieuw gas. 
Natuurlijk kan iedere mid serie-zaag als vanzelf 
door een stam heen snijden, dus ook onze 572. Dat 
is niet wat Spek bedoelt. ‘Deze zaag gedraagt zich 
superrustig, bokt totaal niet en is toch ongekend 
krachtig. Eigenlijk het karakter van een kleine zaag 
met de power van de mid serie. Het volgende plus-
punt is goed te zien als Spek een lariks uitsnoeit 
die zojuist is geveld. Bij dat werk moet een zaag 
vanuit alle posities zijn werk doen: van boven, van 
onder of op de top van de zaag. Spek laat zien 
wat hij bedoelt en laat de zaag als het ware langs 
de stam dansen. ‘Dat bedoel ik: een zaag moet 
gewoon doen wat jij wilt, en dat klopt voor deze 
zaag. Kijk ook eens naar de onderkant. De opening 
is veel groter dan bij veel andere zagen. Dat is echt 

Frits Spek, een van de directeuren van opleidingsinstituut PC Bomen, is ongeveer geboren met een kettingzaag in zijn handen en daarom een goede 

partij om een eerste impressie te geven van de nieuwe Husqvarna 70 cc kettingzaag 572 XC. 
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Een kettingzaag moet  
gewoon doen wat jij wilt
Frits Spek: ‘Husqvarna 572XP heeft het in zich om een klassieker te worden’

De nieuwe Husqvarna 572 XT-motorkettingzaag heeft ook een kleiner broertje, 

de 565. Die is iets lichter, maar heeft verder dezelfde opbouw.



77Groen Techniek Holland

een verbetering. Als je net als hier aan het zagen 
bent in de bosbessenstruiken, heb je al snel dat de 
afvoer door de spaanders volloopt. Dat is met deze 
zaag niet mogelijk.’

Interieur
Als we na de demo weer terug bij de auto zijn 
gekomen, laat Spek zien dat Husqvarna ook wat 
betreft andere aspecten goed over de zaag heeft 
nagedacht. Met drie clips kun je de kap van de 
machine verwijderen en kun je eigenlijk alle 
belangrijke onderdelen van de machine ‘servicen’. 
Onder de kap zit een warmtebrug van een bij-
zondere kunststof, die zorgt dat de ruimte waarin 
het luchtfilter zit opgeborgen aanmerkelijk koeler 
blijft dan het motorcompartiment. Ook over de 
nieuwe ketting wil Spek nog even jubelen. ‘Een 
leuke vondst is dat in iedere ketting één goud-
kleurige verbindingsschakel is opgenomen. Het 
is maar een detail, maar wel een detail waar je als 
gebruiker veel gemak van hebt bij het scherpen 
van de ketting. Als je begint bij de goudkleurige 
schakel, weet je – afhankelijk van de ketting – 68 of 
72 aandrijfschakels verder precies dat je rond bent 

geweest.’ Spek vervolgt: ‘Ik ga verder niet precies 
uitleggen waarom dit zo’n goede ketting is. Dat 
is te technisch, maar de karakteristieken van deze 
C85-ketting in combinatie met de zaag maken hem 
tot een fantastische machine. Eén ding nog: deze 
ketting komt zo uit de doos en is nu al scherp. Dat 
is vaak wel anders.’

3 min. leestijd

Ruime opening om zaagsel te lossen.  

De goudkleurige schakel is handig bij het slijpen van de machine.

Frits Spek
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