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De cele mai multe ori, a locui la casa presupune, pe langa numeroasele avantaje, si munca
suplimentara in curtea gospodariei. Indiferent daca e vorba de o casa de vacanta sau una in
care locuiti zi de zi, o drujba pe curent electric este foarte utila pentru a taia lemne de foc,
cherestea sau a amenaja si intretine curtea (crearea unor bancute de lemn, curatatul copacilor
de crengi, toaletarea sau modelarea gardului viu si multe altele).

In cazul in care aveti un gard viu, e important sa stiti ca plantarea si toaletarea lui e indicat sa
se faca primavara, lunile aprilie si mai fiind cele mai potrivite pentru aceasta operatiune, in timp
ce copaceii pot fi tunsi cu o drujba pe curent electric in al treilea an de la plantare.

O drujba pe curent electric este mai mica si nu e atat de puternica precum drujbele obisnuite
pe baza de carburant, de aceea nu o veti putea folosi la sarcini cu o dificultate foarte ridicata, ce
presupun si o putere de actiune foarte mare.

In prezent, firmele de profil se intrec in a oferi modele cu functii cat mai difersificate si pentru
toate buzunarele, pretul unei drujbe pe curent electric putand varia intre 300 si 1500 lei, in
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functie de producator si calitate, fiind mai ieftina decat o drujba care functioneaza pe baza de
combustibil.

Cititi manualul de instructiuni si recomandari a drujbei pe curent electric, mai ales daca nu ati
mai folosit pana in prezent o astfel de unealta. Verificati vizual drujba inainte de fiecare folosire.
Cautati defecte ale dintilor lantului, dinti rupti, indoiti, ruginiti sau deteriorati. Verificati constant
nivelul de carburant si ulei al drujbei dumneavoastra, inainte sa vedeti fum iesind din drujba.

Intotdeauna fiti sigur ca taiati in directia opusa dumneavoastra. Pentru a evita ca lantul sa se
blocheze, sa se rupa si sa va raneasca, nu taiati cu varful drujbei. Purtarea ochelarilor de
protectie este obligatorie deoarece atunci cand folositi drujba pe curent electric exista riscul sa
va sara in ochi resturi de aschii.

Daca veti pastra lantul ascutit, veti constata nu doar ca acesta taie mai usor, ci si ca depuneti
mai putin efort cand aveti ceva de taiat. In plus, si durata de viata a lantului se prelungeste
astfel. Daca nu folositi drujba pentru mai mult de 30 de zile, este necesar sa o depozitati la loc
ferit de inghet sau soare, goliti-o de uleuri si pastrati lantul intr-o cutie inchisa ermetic pentru a
nu rugini.
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