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Motosega a catena per lavori forestali - MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

Моторен верижен трион за горки работи - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: преди да използвате машината прочетете внимателно настоящата книжка.

Lančana motorna pila za šumarstvo - UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PAŽNJA: prije nego što koristite ovu mašinu, pažljivo pročitajte priručnik s uputama.

Řetězová motorová pila pro lesnické práce - NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Kædesav til skovarbejde - BRUGSANVISNING

ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

Kettensäge für die Forstarbeit - GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

Αλυσοπρίονο για δασικές εργασίες - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

Chain-saw for forest service - OPERATOR’S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

Motosierra de cadena para trabajos forestales
MANUAL DE INSTRUCCIONES - ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer

atentamente el presente manual.

Kettsaag metsatöödeks - KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Moottorisaha metsänhoitoon - KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Scie à chaîne pour travaux forestiers - MANUEL D’UTILISATION

ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

Motorna lančana pila za šumarstvo - PRIRUČNIK ZA UPORABU

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Erdészeti motoros láncfűrész - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

Grandininis pjūklas miško darbams - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

Ķēdes zāģis meža kopšanas darbiem- LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet doto instrukciju.

Моторна пила со синџир за работа во шума
УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА - ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство
пред да ја користите машината.

Kettingzaag voor boswerken - GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

Kjedesag for vanlig skogbruk - INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

Pilarka łańcuchowa do prac leśnych - INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Motosserra para trabalhos florestais - MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

Ferăstrău cu lanţ pentru lucrări forestiere - MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

ATENŢIE: înainte de a utiliza maşina, citiţi cu atenţie manualul de faţă.

Цепная пила для лесохозяйственных работ
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем

пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто руководство по зксплуатации.

Reťazová motorová píla pre lesnícke práce - NÁVOD NA POUŽITIE

UPOZORNENIE: pred použitím stroja si pozorne prečítajte tento návod.

Verižna žaga za gozdna dela - PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

Lančana motorna testera za šumarstvo - PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA

PAŽNJA: pre korišćenja mašine pažljivo pročitati ovaj priručnik.

Kedjesåg för skogsarbete - BRUKSANVISNING

VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

Orman işleri için zincirli testere - KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.

ITALIANO - Istruzioni Originali ....................................................................................................
БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация ............................................................................
BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa .........................................................................................
ČESKY - Překlad původního návodu k používání ...........................................................................
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning ................................................................
DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung ...............................................................
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μεταφραση των πρωτοτυπων οδηγιων ......................................................................
ENGLISH - Translation of the original instruction ...........................................................................
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original .................................................................................
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge ......................................................................................
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös .....................................................................................
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale ...............................................................................
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa ..........................................................................................
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása ............................................................................
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas ................................................................................
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģināl valodas ....................................................................
МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства ................................................................
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing .....................................................
NORSK - Oversettelse av den originale bruksanvisningen ............................................................
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej .................................................................................
PORTUGUÊS - Tradução do manual original ................................................................................
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului ..............................................................................
РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций .......................................................................
SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie ................................................................
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil .......................................................................................
SRPSKI - Prevod originalnih uputstva ............................................................................................
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original ...................................................................
TÜRKÇE - Orijinal Talimatların Tercümesi .....................................................................................
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�1�

DATI TECNICI

�2�

Motore

�4�
�5�
�6�

Cilindrata
Potenza
Numero di giri al minimo
Numero di giri massimo
ammissibile senza carico
con catena montata
Capacità del serbatoio
carburante
Capacità del serbatoio
dell’olio
Consumo specifico alla
massima potenza
Miscela (Benzina : Olio 2
tempi)

�7�
�8�
�9�
�10�
�11�

SP 386

SP 426

SP 466

SP 526

cm3
kW
min¯¹

[3] Monocilindrico
2 tempi
38,5
1,6
3000 ± 300

[3] Monocilindrico
2 tempi
42,4
1,9
3000 ± 300

[3] Monocilindrico
2 tempi
46,5
2,0
3000 ± 300

[3] Monocilindrico
2 tempi
52
2,3
3000 ± 300

min¯¹

12000

12000

12000

12000

cm3

510

510

470

470

cm3

260

260

260

260

g/
kWh

560

520

560

560

40 : 1 = 2,5%

40 : 1 = 2,5%

40 : 1 = 2,5%

40 : 1 = 2,5%

35,5 cm - 15”
37 cm - 16”
42 cm - 18”
0,058” / 1,47 mm

35,5 cm - 15”
42 cm - 18”
47 cm - 20”
0,058” / 1,47 mm

�12�

Lunghezza di taglio

cm

33 cm - 14”
37 cm - 16”

�13�

Spessore catena
Denti / passo del pignone
catena
Velocità massima della
catena

mm

0,050” / 1,27 mm

30 cm - 13”
36,5 cm - 15”
38 cm - 16”
0,050” / 1,27 mm

6 / 0,375”

7 / 0,325”

7 / 0,325”

7 / 0,325”

22,86

23.114 (0,325”)

23,114

23,114

�14�
�15�
�16�
�17�
�18�
�19�
�20�
�21�
�22�
�23�
�24�
�23�
�25�
�26�

�23�
�27�

�23�
�28�
�29�
�30�

m/s

CHAMPION RCJ7Y / CHAMPION RCJ7Y / CHAMPION RCJ7Y / CHAMPION RCJ7Y /
BOSCH L8RTF
BOSCH L8RTF
BOSCH L8RTF
BOSCH L8RTF

Candela
Peso (con serbatoio vuoto,
senza barra e catena)
Dimensioni
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Livello di pressione
sonora (in base alla ISO
22868:2011)
Incertezza di misura
Livello di potenza sonora
misurato (in base alla ISO
22868:2011)
Incertezza di misura
Livello di potenza sonora
garantito
Vibrazioni trasmesse alla
mano sull’impugnatura
anteriore (in base alla ISO
22867:2011) (*)
Incertezza di misura
Vibrazioni trasmesse alla
mano sull’impugnatura
posteriore (in base alla
ISO 22867:2011) (*)
Incertezza di misura
OPZIONI
Dispositivo anti-gelo
Valvola di decompressione

kg

4,9

4,9

5,3

5,3

mm
mm
mm
dB(A)

415
255
290
99,6

415
255
290
98,7

430
230
290
99,6

430
230
290
100,6

dB(A)
dB(A)

3
111,5

3
110,3

3
111,7

3
110,8

dB(A)

3

3

3

3

dB(A)

115

114

115

114

m/s2

5,72

5,93

4,85

6,04

m/s2
m/s2

1,5
4,37

1,5
5,40

1,5
4,86

1,5
6,49

m/s2

1,5

1,5

1,5

1,5


-


-


-




(*) ATTENZIONE! Il valore delle vibrazioni può variare in funzione dell’utilizzo della macchina e del suo allestimento
ed essere superiore a quello indicato. É necessario stabilire le misure di sicurezza a protezione dell’utilizzatore che
devono basarsi sulla stima del carico generato dalle vibrazioni nelle condizioni reali di utilizzo. A tale proposito
devono essere prese in considerazione tutte le fasi del ciclo di funzionamento quali ad esempio, lo spegnimento o il
funzionamento a vuoto.

�33�

�32� TABELLA PER LA CORRETTA COMBINAZIONE DI BARRA E CATENA (Cap. 16)
�35�
CATENA

�34� BARRA

PASSO
�37�

�38�
Lunghezza:

Pollici

Pollici / cm

�39�
Larghezza
scanalatura:
Pollici / mm

�40�

�40�

Codice

Codice

�36� MODELLO
SP 386

SP 426

SP 466

SP 526



-

-

-

3/8”

14” / 35 cm

118800127/0 118801744/0
0,050” / 1,3
(140SDEA041) (91PX053X)

3/8”

16” / 40 cm

0,050” / 1,3

118800128/0 118801745/0
(160SDEA041) (91PX057X)



-

-

-

.325”

13” / 33 cm

0,050” / 1,3

123900115/0 118804183/0
(130MLBK041) (95TXL056X)

-



-

-

.325”

15” / 38 cm

0,050” / 1,3

118804101/0 118804184/0
(150MLBK041) (95TXL064X)

-



-

-

.325”

16” / 40 cm

0,050” / 1,3

123900113/0 118804185/0
(160MLBK041) (95TXL066X)

-



-

-

.325”

16” / 40 cm

0,050” / 1,3

123900113/0 118801746/0
(160MLBK041) (95VPX066X)

-



-

-

.325”

15” / 38 cm

0,058” / 1,5

118804100/0 118801747/0
(158PXBK095) (21BPX064X)

-

-





.325”

16” / 40 cm

0,058” / 1,5

123900371/0
4113721
(168PXBK095) (21BPX066X)

-

-



-

.325”

18” / 45 cm

0,058” / 1,5

123900375/0 118801748/0
(188PXBK095) (21BPX072X)

-

-





.325”

20” / 50 cm

0,058” / 1,5

123900372/0 118801749/0
(208PXBK095) (21BPX078X)

-

-

-



[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[32]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Двигател
Едноцилиндров двутактов
Обем на цилиндъра
Мощност
Брой обороти минимум
Брой максимално допустими
обороти без натоварване при
монтирана верига
Вместимост на горивния
резервоар
Вместимост на масления резервоар
Специфичен разход при
максимална мощност
Смес (Бензин : Масло двутактов)
Дължина на срязване
Дебелина веригата
Зъбци / стъпка на пиньона на
предавателна верига
Максимална скорост на веригата
Свещ
Тегло (с празен резервоар, без
шина, верига)
Размери
Дължина
Ширина
Височина
Ниво на звуковото налягане
(съгласно ISO 22868:2011)
Несигурност на измерване
Ниво на измерената звукова
мощност (съгласно ISO
22868:2011)
Гарантирано ниво на звукова
мощност
Вибрации, предадени на ръката
върху предна дръжка (съгласно
ISO 22867:2011)
Вибрации, предадени на ръката
върху задна дръжка (съгласно ISO
22867:2011)
ОПЦИИ
Устройство против замръзване
Декомпресиращ клапан
ТАБЛИЦА ЗА ПРАВИЛНА
КОМБИНАЦИЯ ОТ ШИНА И
ВЕРИГА (Гл. 16)

[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

BS - TEHNIČKI PODACI
Motor
Jednocilindični dvotaktni
Kubikaža
Snaga
Broj obrtaja pri minimalnoj brzini
Maksimalni dozvoljeni broj obrtaja
bez opterećenja s namontiranim
lancem
Kapacitet rezervoara za gorivo
Kapacitet rezervoara za ulje
Specifična potrošnja pri maksimalnoj
snazi
Smjesa goriva (Benzin : Ulje 2-taktni)
Dužina sečenja
Debljina lanca
Zubi / korak zupčanika lanca
Maksimalna brzina lanca
Svjećica

CS - TECHNICKÉ PARAMETRY
Motor
Jednoválcový dvoutaktní
Zdvihový objem
Výkon
Minimální otáčky
Maximální přípustné otáčky bez
zátěže s namontovaným řetězem
Kapacita palivové nádržky
Kapacita olejové nádrže
Specifická spotřeba při maximálním
výkonu
Směs (Benzin: olej pro dvoutaktní
motory)
Délka řezání
Tloušťka řetězu
Zuby / krok pastorku řetězu
Maximální rychlost řetězu
Zapalovací svíčka
Hmotnost (s prázdnou nádržkou, bez
vodicĺ lišta, řetěz)
Rozměry
Délka
Šířka
Výška
Úroveň akustického tlaku (dle ISO
22868:2011)
Nepřesnost měření
Naměřená hladina akustického
výkonu (dle ISO 22868:2011)
Zaručená úroveň akustického výkonu
Vibrace přenášené na ruku na přední
rukojeti (dle ISO 22867:2011)
Vibrace přenášené na ruku na zadní
rukojeti (dle ISO 22867:2011)
MOŽNOSTI
Zařízení na ochranu proti zamrznutí
Dekompresní ventil

[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

MODEL
Palce
Délka: Palce / cm
Šířka drážky: Palce / mm
Kód

[32] TABULKA PRO URČENÍ SPRÁVNÉ
KOMBINACE VODICÍ LIŠTY A
ŘETĚZU (kap. 16)
[33] ROZTEČ
[34] VODICĹ LIŠTA
[35] ŘETĚZ

Стъпка
Шина
Верига
Модел
Инчове
Дължина: Инчове / cм
Широчина жлеб: Инчове / мм
Kод

(*) ВНИМАНИЕ! Стойността на
вибрациите може да варира в
зависимост от използването на
машината и нейното оборудване
и може да бъде по-голяма от тази
посочената. Необходимо е да се
определят мерките за безопасност
целящи защита на потребителя, които
трябва да се базират върху оценка
на създалото се натоварване от
вибрациите, при условия на реално
използване. За тази цел, трябва
да се имат предвид всички фази на
цикъла на работа, като например,
изключването или работа на празен
ход.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

(*) UPOZORNĚNĺ! Hodnota vibrací
se může měnit v závislosti na použití
stroje a jeho výbavy a může být vyšší
než uvedená hodnota. Je třeba určit
bezpečnostní a ochranná opatření
uživatele, která musí vycházet z odhadu
zátěže produkované vibracemi v reál
ných podmínkách použití. Za tímto
účelem je třeba vzít v úvahu všechny
fáze cyklu činnosti, jako například
vypnutí a činnost naprázdno.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

DA - TEKNISKE DATA
Motor
Encylindret, 2 takts
Slagvolumen
Effekt
Omdrejningstal i minimum
Max. omdrejningstal tilladt uden
belastning med monteret kæde
Brændstofstankens kapacitet
Olietankens kapacitet
Specifikt forbrug ved max. effekt
Blanding (Benzin: 2-taktsolie)
Klippelængde
Tyk kæde
Antal tænder/deling på kædehjul
Maksimal hastighed kæde
Tændrør
Vægt (med tom tank, uden sværd,
kæde)
Mål
Længde
Bredde

[17] Težina (sa praznim rezervoarom, bez
vodilica lanca, lanac)
[18] Dimenzije
[19] Dužina
[20] Širina
[21] Visina
[22] Razina zvučnog pritiska (na osnovu
standarda ISO 22868:2011)
[23] Merna nesigurnost
[24] Izmjerena razina zvučne snage (na
osnovu standarda ISO 22868:2011)
[25] Garantirana razina zvučne snage
[26] Vibracije koje se prenose na ruku
na prednjem rukohvatu (na osnovu
standarda ISO 22867:2011)
[27] Vibracije koje se prenose na ruku
na zadnjem rukohvatu (na osnovu
standarda ISO 22867:2011)
[28] OPCIJE
[29] Uređaj za zaštitu od smrzavanja
[30] Dekompresijski ventil
[32] TABLICA ZA ISPRAVNO
KOMBINIRANJE VODILICA I LANCA
(Pogl. 16)
[33] KORAK
[34] VODILICA LANCA
[35] LANAC
[36] MODEL
[37] Inč
[38] Dužina: Inč / cm
[39] Širina žlijeba: Inč / mm
[40] Šifra
(*) PAŽNJA! Vrednost vibracija može
varirati u zavisnosti od upotrebe
mašine i njene opreme i može biti veća
od navedene. Neophodno je utvrditi
sigurnosne mere za zaštitu rukovaoca koje
se moraju zasnivati na proceni opterećenja
koje stvaraju vibracije u realnim uslovima
upotrebe. U tu svrhu treba uzeti u obzir sve
faze ciklusa rada, kao što su, na primer,
gašenje ili rad na prazno.

[21] Højde
[22] Lydtryksniveau (i henhold til ISO
22868:2011)
[23] Usikkerhed ved målingen
[24] Målt lydeffektniveau (i henhold til ISO
22868:2011)
[25] Garanteret lydeffektniveau
[26] Vibrationer overført til hånden på
forreste håndtag (i henhold til ISO
22867:2011)
[27] Vibrationer overført til hånden på
bagerste håndtag (i henhold til ISO
22867:2011)
[28] EKSTRAUDSTYR
[29] Frostbeskyttelsesanordning
[30] Dekomprimeringsventil
[32] TABEL TIL KORREKT
KOMBINATION AF SVÆRD OG
KÆDE (Kap. 16)
[33] MELLEMRUM
[34] SVÆRD
[35] KÆDE
[36] MODEL
[37] Tommer
[38] Længde: Tommer / cm
[39] Sporbredde: Tommer / mm
[40] Kode
(*) ADVARSEL! Vibrationsniveauet
kan ændre sig afhængigt af brugen
af maskinen og dens udstyr, og
niveauet kan være højere end det
oplyste. Det er nødvendigt at fastlægge
sikkerhedsforanstaltningerne til
beskyttelse af brugeren. De skal være
baseret på et skøn af belastningen som
følge af vibrationerne ved den konkrete
brug. I denne forbindelse er det nødvendigt
at tage højde for alle funktionscyklussens
faser; eksempelvis slukning eller funktion
uden produkt.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

DE - TECHNISCHE DATEN
Motor
Einzylindrisch 2-Takt
Hubraum
Leistung
Leerlaufdrehzahl
Zulässige maximale Drehzahl ohne
Belastung mit montierter Kette
Inhalt des Kraftstofftanks
Inhalt Öltank
Spezifischer Verbrauch bei
maximaler Leistung
Gemisch (Benzin: Zweitaktöl)
Schnittlänge
Dicke der Kette
Zähne / Teilung des Kettenrads
Höchstgeschwindigkeit Kette
Zündkerze
Gewicht (mit leerem Tank, ohne
Schwert, Kette)
Abmessungen
Länge
Breite
Höhe
Schalldruckpegel (gemäß ISO
22868:2011)
Messungenauigkeit
Gemessener Schallleistungspegel
(gemäß ISO 22868:2011)
Garantierter Schallleistungspegel
Zulässige auf die Hand am vorderen
Handgriff übertragene Vibrationen
(gemäß ISO 22867:2011)
Zulässige auf die Hand am hinteren
Handgriff übertragene Vibrationen
(gemäß ISO 22867:2011)
OPTIONEN
Frostschutzvorrichtung
Dekompressionsventil

[32] TABELLE FÜR DIE KORREKTE
KOMBINATION VON SCHWERT
UND KETTE (Kap. 16)
[33] GLIEDLÄNGE
[34] SCHWERT
[35] KETTE
[36] MODELLE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

EN - TECHNICAL DATA
Engine
2-stroke single cylinder
Displacement
Power
Idle RPM
Maximum admissible rpm without
load with chain installed
Fuel tank capacity
Oil tank capacity
Maximum power specific
consumption
Fuel mixture (Petrol: 2-stroke oil)
Cutting length
Chain gauge
Chain pinion teeth / pitch
Maximum chain speed
Spark plug
Weight (with empty tank, without bar,
chain)
Dimensions
Length
Width
Height
Sound pressure level (according to
ISO 22868:2011)
Measurement uncertainty
Measured sound power level
(according to ISO 22868:2011)
Guaranteed sound power level
Vibrations transmitted to hand on
front handle (according to ISO
22867:2011)
Vibrations transmitted to hand
on rear handle (according to ISO
22867:2011)
OPTIONS
Anti-freeze device
Pressure relief valve

[32] CORRECT BAR AND CHAIN
COMBINATION TABLE (Chap. 16)
[33] PITCH
[34] BAR
[35] CHAIN

[37]
[38]
[39]
[40]

Zoll
Länge: Zoll / cm
Nutbreite: Zoll / mm
Code

(*) ACHTUNG! Der Schwingugswert
kann sich abhängig vom Einsatz und
Einsatzwerkzeugen ändern und auch über
dem angegebenen Wert liegen. Es besteht
die Notwendigkeit, Sicherheitsmaßnahmen
zum Schutz des Bedieners festzulegen, die
auf einer Abschätzung der Belastung durch
Schwingungen während der tatsächlichen
Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei
sind alle Anteile des Betriebszyklus zu
berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in
denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar
eingeschaltet ist, aber ohne Belastung
läuft).
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[18]
[19]
[20]
[21]

EL - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κινητήρας
Μονοκύλινδρος 2 χρόνων
Κυβισμός
Ισχύς
Ελάχιστος αριθμός περιστροφών
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός
χωρίς φορτίο με την αλυσίδα
συναρμολογημένη
Χωρητικότητα του ντεπόζιτου
καυσίμου
Χωρητικότητα του δοχείου λαδιού
Ειδική κατανάλωση στην μέγιστη ισχύ
Μείγμα (Βενζίνη: λάδι για δίχρονους
κινητήρες)
Μήκος κοπής
Πάχος της αλυσίδας
Δόντια / βήμα του πινιόν αλυσίδας
Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας
Μπουζί
Βάρος (με το ντεπόζιτο άδειο, χωρίς
λαμα, αλυσιδα)
Διαστάσεις
Μήκος
Πλάτος
Ύψος

[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

MODEL
Inches
Length: Inches / cm
Groove width: Inches / mm
Code

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

(*) WARNING! The vibration value
may vary according to the usage of the
machine and its fitted equipment, and
be higher than the one indicated. Safety
measures must be established to protect
the user and must be based on the load
estimate generated by the vibrations
in real usage conditions. In this regard,
all the operational cycle phases must
be taken into consideration, such as
switching off or idle running.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

ES - DATOS TÉCNICOS
Motor
Monocilíndrico 2 tiempos
Cilindrada
Potencia
Número de revoluciones por mínimo
Número de revoluciones máximo
admisible sin carga con cadena
montada
Capacidad del depósito carburante
Capacidad del depósito del aceite
Consumo específico a la máxima
potencia
Mezcla (Gasolina: Aceite 2 Tiempos
Longitud de corte
Espesor de la cadena
Dientes / paso del piñón cadena
Velocidad máxima de la cadena
Bujía
Peso (con depósito vacío, sin barra,
cadena)
Dimensiones
Longitud
Anchura

[22] Στάθμη ηχητικής πίεσης (με βάση το
πρότυπο ISO 22868:2011)
[23] Αβεβαιότητα μέτρησης
[24] Μετρημένη στάθμη ηχητικής
ισχύος (με βάση το πρότυπο ISO
22868:2011)
[25] Στάθμη εγγυώμενης ηχητικής
ισχύος
[26] Κραδασμοί στο χέρι στην εμπρός
χειρολαβή (με βάση το πρότυπο ISO
22867:2011)
[27] Κραδασμοί στο χέρι στην πίσω
χειρολαβή (με βάση το πρότυπο ISO
22867:2011)
[28] ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
[29] Σύστημα αντιπαγετικής προστασίας
[30] Βαλβίδα αποσυμπίεσης
[32] ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Κεφ. 16)
[33] ΒΉΜΑ
[34] ΛΑΜΑ
[35] ΑΛΥΣΙΔΑ
[36] ΜΟΝΤΈΛΟ
[37] Ίντσες
[38] Μήκος: Ίντσες / cm
[39] Εγκοπής: Ίντσες / mm
[40] Κωδικός
(*) ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τιμή των δονήσεων μπορεί
να μεταβάλλεται σε σχέση με την χρήση της
μηχανής και της χρήσης του εξοπλισμού και
να είναι μεγαλύτερη από την υποδεικνυόμενη.
Είναι αναγκαίος ο καθορισμός των μέτρων
ασφάλειας και προστασίας του χρήστη που
θα πρέπει να βασίζονται στον υπολογισμό
του φορτίου που παράγεται από τις δονήσεις
στις πραγματικές συνθήκες χρήσης. Για αυτό
το σκοπό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
όλες οι φάσεις του κύκλου λειτουργίας όπως
για παράδειγμα, η απενεργοποίηση ή η χρήση
σε κενό.

[21] Altura
[22] Nivel de presión sonora (según ISO
22868:2011)
[23] Incertidumbre de medida
[24] Nivel de potencia sonora medido
(según ISO 22868:2011)
[25] Nivel de potencia sonora garantizado
[26] Vibraciones transmitidas a la mano
en la empuñadura anterior (según
ISO 22867:2011)
[27] Vibraciones transmitidas a la mano
en la empuñadura posterior (según
ISO 22867:2011)
[28] OPCIONES
[29] Dispositivo anti-hielo
[30] Válvula de descompresión
[32] TABLA PARA LA CORRECTA
COMBINACIÓN DE BARRA Y
CADENA (Cap. 16)
[33] PASO
[34] BARRA
[35] CADENA
[36] MODELO
[37] Pulgadas
[38] Longitud: Pulgadas / cm
[39] Anchura ranura: Pulgadas / mm
[40] Código
(*) ¡ATENCIÓN! El valor de las
vibraciones puede variar según el uso de
la máquina y de su montaje y ser superior
al indicado. Se aconseja establecer las
medidas de seguridad de protección del
usuario que deben descender estimando
la carga generada por las vibraciones
en las condiciones reales de uso.
Para dicha finalidad deben tomarse en
consideración todas las fases del ciclo
de funcionamiento como por ejemplo, el
apagado o el funcionamiento en vacío.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

ET - TEHNILISED ANDMED
Mootor
Ühe silindriga 2-taktiline
Töömaht
Võimsus
Pöörete arv tühikäigul
Maksimumpöörete lubatud arv ilma
pingeta monteeritud ketiga
Kütusepaagi maht
Õlipaagi maht
Eritarbimine maksimumvõimsusel
Segu (bensiin: õli 2 taktiline)
Lõikepikkus
Keti paksus
Keti hammasratta hambad / samm
Maksimaalne kiirus kett
Küünal
Kaal (tühja paagiga, ilma saelatt,
kett)
Mõõtmed
Pikkus
Laius
Kõrgus
Helirõhu tase (vastavalt ISO
22868:2011)
Mõõtmisebatäpsus
Helivõimsuse mõõdetav tase
(vastavalt ISO 22868:2011)
Garanteeritud helivõimsuse tase
Eesmiselt käepidemelt käele üle
kanduv vibratsioon (vastavalt ISO
22867:2011)
Tagumiselt käepidemelt käele üle
kanduv vibratsioon (vastavalt ISO
22867:2011)
VALIKUD
Jäätumisvastane seade
Kaitseklapp

[32] SAEKETI JA -PLAADI
KOMBINATSIOONIDE TABEL (16.
ptk)
[33] SAMM
[34] SAELATT
[35] KETT
[36] MUDELIL
[37] Tolli
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

FR - CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Moteur
Monocylindrique à 2 temps
Cylindrée
Puissance
Nombre de tours au minimum
Nombre de tours maximum
admissible sans charge avec la
chaîne montée
Capacité du réservoir de carburant
Capacité du réservoir de l’huile
Consommation spécifique à la
puissance maximum
Mélange (Essence : Huile 2 temps)
Longueur de coupe
Épaisseur de la chaîne
Dents / pas du pignon de chaîne
Vitesse maximale de la chaîne
Bougie
Poids (avec le réservoir vide, sans
guide-chaîne, chaîne)
Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur
Niveau de pression sonore (selon la

norme ISO 22868:2011)

[23] Incertitude de la mesure
[24] Niveau de puissance sonore mesuré

(selon la norme ISO 22868:2011)

[25] Niveau de puissance sonore garanti
[26] Vibrations transmises à la main sur
la (selon la norme ISO 22867:2011)
poignée antérieure
[27] Vibrations transmises à la main sur la
poignée postérieure (selon la norme

ISO 22867:2011)

[28] OPTIONS
[29] Dispositif antigel
[30] Valve de décompression
[32] TABLEAU DES COMBINAISONS
CORRECTES ENTRE GUIDECHAINE ET CHAINE (Chap. 16)
[33] PAS
[34] GUIDE-CHAÎNE

[38] Pikkus: Tolli / cm
[39] Kanali Laius: Tolli / mm
[40] Kood
(*) TÄHELEPANU! Vibratsioonitase võib
varieeruda vastavalt masina kasutusele
ja tema ettevalmistusele ja olla näidatust
suurem. Vajalik on määrata kasutajast
lähtuvad ohutusmäärad, mis peavad
baseeruma tegelikes kasutustingimustes
vibratsiooni poolt tekitatud laetuse
hindamisel. Sellel eesmärgil tuleb
arvestada kõiki töötsükli lõike, nagu
näiteks väljalülitamine või töötamine
tühikäigul.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

FI - TEKNISET TIEDOT
Moottori
Yksisylinterinen 2-vaiheinen
Tilavuus
Teho
Kierroslukumäärä minimissä
Sallittu suurin mahdollinen
kierroslukumäärä ilman kuormaa
ketju asennettuna
Polttoainesäiliön tilavuus
Öljysäiliön tilavuus
Ominaiskulutus täystehoilla
Polttoaineseos (Bensiini: Öljy 2-tahti)
Leikkauksen pituus
Ketjun paksuus
Ketjun hammasrattaan hampaat /
hammasluku
Maksiminopeus ketju
Sytytystulppa
Paino (säiliö tyhjänä, ilman terälevy,
ketju)
Koko
Pituus
Leveys
Korkeus
Äänenpaineen taso (ISO
22868:2011:n mukaisesti)
Epätarkka mittaus
Mitattu äänitehotaso (ISO
22868:2011:n mukaisesti)
CHAÎNE
MODÈLE
Pouces
Longueur: Pouces / cm
Largeur Rainure: Pouces / mm
Code

(*) ATTENTION! La valeur des vibrations
peut varier en fonction de l’emploi de la
machine et de son agencement, et peut
devenir supérieure à la valeur qui est
indiquée. Il est nécessaire d’établir les
mesures de sécurité pour la protection
de l’utilisateur; ces dernières doivent être
fondées sur l’estimation de la charge
engendrée par les vibrations dans les
conditions réelles d’utilisation. A ce sujet,
il faut prendre en considération toutes
les phases du cycle de fonctionnement,
comme par exemple l’extinction ou le
fonctionnement à vide.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

HR - TEHNIČKI PODACI
Motor
Jednocilindrični, 2-taktni
Radni obujam
Snaga
Broj okretaja na minimumu
Najveći dopušteni broj okretaja bez
opterećenja, s montiranim lancem
Zapremina spremnika goriva
Zapremina spremnika ulja
Specifična potrošnja pri maksimalnoj
snazi
Mješavina (benzin: ulje za 2-taktne
motore)
Dužina rezanja
Debljina lanca
Zupci / korak lančanika
Maksimalna brzina lanca
Svjećica
Težina (s praznim spremnikom, bez
vodilica, lanac)
Dimenzije
Dužina
Širina

[25] Taattu äänitehotaso
[26] Etukahvaan kohdistuva tärinä (ISO
22867:2011:n mukaisesti)
[27] Takakahvaan kohdistuva tärinä
(ISO 22867:2011:n mukaisesti)
[28] VALINNAT
[29] Jäätymisenestolaite
[30] Paineenalennusventtiili
[32] TAULUKKO TERÄLEVYN JA
KETJUN OIKEA YHDISTELMÄ (Luku
16)
[33] KULKU
[34] TERÄLEVY
[35] KETJU
[36] MALLI
[37] Tuumaa
[38] Pituus: Tuumaa / cm
[39] Uran Leveys: Tuumaa / mm
[40] Koodi
(*) HUOMAUTUS! Tärinäarvo voi
vaihdella laitteen käyttötoiminnon
mukaan ja laitteen kokoonpanon
mukaan ja arvo voi olla korkeampi kuin
annettu arvo. Käyttäjän turvallisuuden
takaamiseksi on ryhdyttävä
tarvittaviin varotoimenpiteisiin, jotka
määritellään todellisessa käytössä
arvioidun tärinäkuormituksen pohjalta.
Tämän vuoksi on huomioitava kaikki
toimintasyklin vaiheet kuten esim.
laitteen sammuttaminen tai laitteen
tyhjäkäynti.

[21] Visina
[22] Razina zvučnog tlaka (na osnovu
standarda ISO 22868:2011)
[23] Mjerna nesigurnost
[24] Izmjerena razina zvučne snage (na
osnovu standarda ISO 22868:2011)
[25] Zajamčena razina zvučne snage
[26] Vibracije koje se prenose na ruku
putem prednje ručke (na osnovu
standarda ISO 22867:2011)
[27] Vibracije koje se prenose na ruku
putem stražnje ručke (na osnovu
standarda ISO 22867:2011)
[28] OPCIJE
[29] Uređaj protiv zaleđivanja
[30] Ventil za dekompresiju
[32] TABLICA ZA PRAVILNO
KOMBINIRANJE VODILICE I LANCA
(16. pog.)
[33] KORAK
[34] VODILICA
[35] LANAC
[36] MODEL
[37] Inč
[38] Dužina: Inč / cm
[39] Širina Užljebljenja: Inč / mm
[40] Šifra
(*) POZOR! Ovisno o korištenju stroja
i njegove opreme, vrijednost vibracija
može biti drugačija te biti i viša od one
naznačene. Potrebno je utvrditi sigurnosne
mjere radi zaštite korisnika, na temelju
procjene opterećenja kojeg stvaraju
vibracije u stvarnim uvjetima korištenja.
U vezi s tim treba uzeti u obzir sve faze
radnog ciklusa, kao na primjer isključivanje
ili rad na prazno.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

HU - MŰSZAKI ADATOK
Motor
Egyhengeres, kétütemű
Hengerűrtartalom
Teljesítmény
Fordulatszám alapjáraton
Maximális megengedett fordulatszám
terhelés nélkül, felszerelt lánccal
Üzemanyagtartály kapacitása
Olajtartály kapacitása
Fajlagos fogyasztás a legnagyobb
teljesítményen
Keverék (Benzin: Olaj kétütemű
motorokhoz)
Vágáshossz
Vastag lánc
Lánc fogaskerék fogai / fogosztása
Maximális sebesség lánc
Gyertya
Súly (üres tartállyal, anélkül
vezetőlemez, lánc)
Méretek
Hosszúság
Szélesség
Magasság
Hangnyomásszint (ISO 22868:2011

szabvány alapján)

[23] Mérési bizonytalanság
[24] Mért zajteljesítmény szint (ISO
22868:2011 szabvány alapján)
[25] Garantált zajteljesítmény szint
[26] Az elülső markolatnál a kéz
felé továbbított rezgések (ISO
22867:2011 szabvány alapján)
[27] A hátsó markolatnál a kéz
felé továbbított rezgések (ISO
22867:2011 szabvány alapján)
[28] OPCIÓK
[29] Fagyvédelmi szerkezet
[30] Nyomáscsökkentő szelep
[32] HELYES VEZETŐLEMEZ/LÁNC
KOMBINÁCIÓK TÁBLÁZATA (16.
fej.)
[33] LÁNCOSZTÁS
[34] VEZETŐLEMEZ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

LV - TEHNISKIE DATI
Dzinējs
Viencilindra, divtaktu
Cilindru tilpums
Jauda
Apgriezienu skaits minimālajā režīmā
Maksimālais pieļaujamais
apgriezienu skaits bez slodzes ar
uzstādītu ķēdi
Degvielas tvertnes tilpums
Eļļas tvertnes tilpums
Īpatnējais patēriņš pie maksimālās
jaudas
Maisījums (benzīns : eļļa 2-taktu
dzinējiem)
Griešanas garums
Ķēdes biezums
Ķēdes zobrata zobi / solis
Maksimālais ātrums ķēdes
Svece
Svars (ar tukšu tvertni, bez sliede,
ķēde)
Izmēri
Garums
Platums
Augstums
Skaņas spiediena līmenis (Saskaņā

[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

(*) FIGYELEM! A vibrációérték
változhat a gép alkalmazási funkciója
és felszereltsége függvényében, és
meghaladhatja a megadott értéket. Meg
kell határozni a felhasználó védelmét
szolgáló biztonsági intézkedéseket,
melyeket a valós használati feltételek
melletti vibrációs terhelések becslésére
kell alapozni. Ebből a célból figyelembe
kell venni az üzemi ciklus összes fázisát,
például a kikapcsolást és az üresben
való üzemelést is.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[18]
[19]
[20]

LT - TECHNINIAI DUOMENYS
Variklis
Mono cilindrinis 2 fazių
Variklio tūris
Galia
Apsisukimų numeris minimaliu
režimu
Maksimaliai priimtinas apsisukimų
numeris be aprovimo su sumontuota
grandine
Degalų bako talpa
Alyvos bakelio pajėgumas yra
Maksimalaus galingumo specifinis
sunaudojimas
Mišinys (Benzinas: alyva 2 taktų)
Pjovimo ilgis
Storis grandinės
Dantys / grandinės dantratuko
žingsnis
Maksimalus greitis grandinės
Žvakė
Svoris (tuščiu bakeliu, be strypas,
grandinė)
Išmatavimai
Ilgis
Plotis

[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

MODELIM
Collas
Garums: Collas / cm
Rievas Platums: Collas / mm
Kods

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

(*) UZMANĪBU! Vibrāciju vērtība ir
atkarīga no mašīnas lietošanas veida un
no aprīkojuma, tādējādi, tā var pārsniegt
norādīto vērtību. Izstrādājot drošības un
mašīnas lietotāja aizsardzības noteikumus
ir jāizmanto vibrāciju noslodzes
novērtējums, kas veidojas reālos
lietošanas apstākļos. Tādējādi, ir jāņem
vērā visi darbības cikla posmi, piemēram,
izslēgšana vai darbība tukšgaitā.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

ar ISO 22868:2011 prasībām)

[8]

(Saskaņā ar ISO 22868:2011
prasībām)

[10]

[23] Mērījuma kļūda
[24] Mērītās skaņas jaudas līmenis
[25] Garantētais skaņas jaudas līmenis
[26] No priekšējā roktura rokai
nododamā vibrācija (Saskaņā ar ISO

[9]
[11]

[27] No aizmugurējā roktura rokai
nododamā vibrācija (Saskaņā ar ISO

[12]
[13]
[14]

[28]
[29]
[30]
[32]

[16]
[17]

22867:2011 prasībām)
22867:2011 prasībām)

PAPILDAPRĪKOJUMS
Pretaizsalšanas ierīce
Dekompresijas vārsts
SLIEŽU UN ĶĒŽU PAREIZU
KOMBINĀCIJU TABULA (16. nod.)
[33] SOLIS
[34] SLIEDE
[35] ĶĒDE

LÁNC
MODEL
Hüvelyk
Hossz: Hüvelyk / cm
Vájat Szélesség: Hüvelyk / mm
Kód

[15]

[18]
[19]
[20]

MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Мотор
Моноцилиндричен двотактен
Капацитет
Моќност
Број на вртежи на минимум
Број на дозволени вртежи на
максимум без оптоварување со
поставен ланец
Капацитет на резервоарот за
гориво
Капацитет на резервоарот за
масло
Специфична потрошувачка на
максимална моќност
Мешавина (бензин: масло за
двотактни мотори)
Должина на сечење
Дебелина на синџирот
Запци на ланецот / степен на
запченикот на ланецот
Максималната брзина на
снабдување
Свеќичка
Тежина (со празен резервоар, без
лост, ланец)
Димензии
Должина
Ширина

[21] Aukštis
[22] Garso slėgio lygis (pagal „ISO

22868:2011“)

[23] Matavimo netikslumas
[24] Išmatuotas garso galios lygis pagal

„ISO 22868:2011“)

[25] Garantuotas garso galios lygis
[26] Vibracijos lygis, priekinė rankena

pagal „ISO 22867:2011“)

[27] Vibracijos lygis, galinė rankena pagal

„ISO 22867:2011“)

[28] PASIRENKAMI PRIEDAI
[29] Apsauga nuo užšalimo
[30] Dekompresijos vožtuvas
[32] TAISYKLINGO JUOSTOS IR
GRANDINĖS SUDERINIMO
LENTELĖ (16 skyr.)
[33] ŽINGSNIS
[34] STRYPAS
[35] GRANDINĖ
[36] MODELIS
[37] Colis
[38] Ilgis: Colis / cm
[39] Griovelio Plotis: Colis / mm
[40] Kodas
(*) DĖMESIO! Vibracijų vertė gali
keistis atsižvelgiant į įrenginio darbo
pobūdį ir jo paruošimą ir gali viršyti
nurodytas vertes. Būtina nustatyti
saugumo matus vartotojams, kurie turi
remtis sugeneruotais vibracijų apkrovos
apskaičiavimais realiomis naudojimo
sąlygomis. Dėl šios priežasties turi būti
atsižvelgiama į visas veikimo ciklo fazes,
kaip pavyzdžiui, išjungimas arba veikimas
tuščiai.

[21] Висина
[22] Ниво на звучен притисок (според

ISO 22868:2011)

[23] Несигурност за мерење
[24] Измерено ниво на бучава (според

ISO 22868:2011)

[25] Гарантирано ниво на бучава
[26] Вибрации што се пренесуваат на
раце од предната рачка (според

ISO 22867:2011)

[27] Вибрации што се пренесуваат на
раце од задната рачка (според ISO

22867:2011)

[28] ОПЦИИ
[29] Уред против смрзнување
[30] Вентил за декомпресија
[32] ТАБЕЛА ЗА ПРАВИЛНА
КОМБИНАЦИЈА НА ЛОСТОВИ И
СИНЏИРИ (поглавје 16)
[33] СТЕПЕН
[34] ЛОСТ
[35] ЛАНЕЦ
[36] МОДЕЛ
[37] инчи
[38] Должина: инчи / cм
[39] Жлеб: инчи / мм
[40] Код
(*) ВНИМАНИЕ! Вредноста на
вибрациите може да варира од
функцијата на примената на машината
и на нејзините поставки и е супериорна
како што е посочена. Неопходно е да се
воспостават мерките на безбедност и
заштита за корисникот што треба да го
поднесат генерираното оптоварување
од вибрациите во реални услови на
употреба. Таквата намера треба да ги
земе во предвид сите фази на циклусот
на работа, како што се на пример
исклучувањето или работа на празно.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

NL - TECHNISCHE GEGEVENS
Motor
Tweetakt-ééncilindermotor
Cilinderinhoud
Vermogen
Minimaal toerental
Maximaal toegestaan toerental
zonder lading met ketting
gemonteerd
Vermogen brandstofreservoir
Vermogen van het oliereservoir
Specifiek gebruik bij maximaal
vermogen
Mengeling (Benzine : Olie 2-takt)
Lengte van de snit
Dikte van de ketting
Tanden / steek van het kettingwiel
Maximum speed ketting
Bougie
Gewicht (bij leeg reservoir, zonder
blad, ketting)
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Niveau geluidsdruk (op basis van

ISO 22868:2011)

[23] Meetonzekerheid
[24] Gemeten geluidsvermogenniveau

(op basis van ISO 22868:2011)

[25] Gegarandeerd geluidsniveau
[26] Trillingen overgedragen op de hand
op de voorste handgreep (op basis

van ISO 22867:2011)

[27] Trillingen overgedragen op de hand
op de achterste handgreep (op basis

van ISO 22867:2011)

[28] OPTIES
[29] Antivries-inrichting
[30] Reduceerklep

[32] TABEL VOOR DE CORRECTE
COMBINATIE VAN BLAD EN
KETTING (Hfdstk. 16)
[33] STAP
[34] BLAD
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[32]
[33]

PL - DANE TECHNICZNE
Silnik
Jednocylindrowy 2-suwowy
Pojemność skokowa
Moc
Liczba obrotów na minimum
Liczba obrotów maksymalnie
dopuszczalna, bez obciążenia z
łańcuchem zamontowanym
Pojemność zbiornika paliwa
Pojemność zbiornika oleju
Zużycie specyficzne przy
maksymalnej mocy
Mieszanka (Benzyna : Olej do silnika
2-suwowego)
Długość cięcia
Grubość łańcucha
Zęby / podziałka koła zębatego
łańcucha
Maksymalna prędkość łańcucha
Świeca zapłonowa
Ciężar (z pustym zbiornikiem, bez
prowadnica, łańcuch)
Wymiary
Długość
Szerokość
Wysokość
Poziom ciśnienia akustycznego
(zgodnie z ISO 22868:2011)
Niepewność pomiaru
Mierzony poziom mocy akustycznej
(zgodnie z ISO 22868:2011)
Gwarantowany poziom mocy
akustycznej
Wibracje przekazywane na rękę
poprzez uchwyt przedni (zgodnie z
ISO 22867:2011)
Wibracje przekazywane na rękę
poprzez uchwyt tylny (zgodnie z ISO
22867:2011)
OPCJE
Urządzenie zabezpieczające przed
zamarzaniem
Zawór dekompresyjny
TABELA PRAWIDŁOWEJ
KOMBINACJI PROWADNICY I
ŁAŃCUCHA (rozdz. 16)
ROZSTAW

[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

KETTING
MODEL
Duimen
Lengte: Duimen / cm
Breedte Groef: Duimen / mm
Code

(*) LET OP: De waarde van de trillingen
kan variëren in functie van het gebruik
van de machine en zijn uitrusting
en hoger zijn dan de aangegeven
waarde. De veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de gebruiker moeten
bepaald worden door zich te baseren op
de schatting van de lading veroorzaakt
door de trillingen onder de werkelijke
gebruiksomstandigheden. Hiervoor
moeten alle fases van de werkingscyclus
in beschouwing genomen worden zoals
bijvoorbeeld het uitzetten en de onbelaste
werking.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[18]
[19]
[20]

NO - TEKNISKE DATA
Motor
Ensylindret, totakts
Slagvolum
Ytelse
Turtall ved tomgang
Maks tillatt turtall uten belastning
med montert kjede
Drivstofftankens kapasitet
Oljetankens kapasitet
Forbruk ved maks effekt
Blanding (Bensin: 2-takts olje)
Kuttelengde
Tykk kjede
Tannhjulets tenner / tagger
Toppfart kjede
Tennplugg
Vekt (med tom tank, uten sverd,
kjede)
Mål
Lengde
Bredde

[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

PROWADNICA
ŁAŃCUCH
MODELU
Cale
Długość: Cale / cm
Szerokość Bruzdy: Cale / mm
Kod

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

(*) UWAGA! Wartość wibracji może
się zmieniać w zależności od użycia
urządzenia i jego wyposażenia i
może być wyższa od tej wskazanej.
Niezbędnym jest ustalenie środków
bezpieczeństwa w celu ochrony
użytkownika, które muszą się opierać
na oszacowaniu ładunku wytwarzanego
przez wibracje w rzeczywistych
warunkach użytkowania. W tym
celu powinny być brane pod uwagę
wszystkich fazy cyklu funkcjonowania,
jak na przykład wyłączanie lub działanie
na biegu jałowym.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

PT - DADOS TÉCNICOS
Motor
Monocilindro 2 tempos
Cilindrada
Potência
Número de rotações no mínimo
Número máximo permitido de
rotações sem carga com corrente
montada
Capacidade do tanque de
combustível
Capacidade do tanque do óleo
Consumo específico na potência
máxima
Mistura (Gasolina : Óleo 2 tempos)
Comprimento de corte
Spessore catena
Dentes / distância entre eixos do
pinhão da corrente
Velocidade máxima da cadeia
Vela
Peso (com tanque vazio, sem lâminaguia, corrente)
Dimensões

[21]
[22]
[23]
[24]

Høyde
Lydtrykknivå (iht. ISO 22868:2011)
Måleusikkerhet
Målt lydeffektnivå (iht. ISO

22868:2011)

[25] Garantert lydeffektnivå
[26] Vibrasjoner overført til hånden
på det fremre håndtaket (iht. ISO

22867:2011)

[27] Vibrasjoner overført til hånden
på det bakre håndtaket (iht. ISO

22867:2011)

[28] EKSTRAUTSTYR
[29] Enhet for frostsikring
[30] Dekompresjonsventil
[32] TABELL FOR RIKTIG
KOMBINASJON AV SVERD OG
KJEDE (Kap. 16)
[33] MELLOMROM
[34] SVERD
[35] KJEDE
[36] MODELL
[37] Tommer
[38] Lengde: Tommer / cm
[39] Sporbredde: Tommer / mm
[40] Kode
(*) ADVARSEL! Vibrasjonsnivået kan
variere avhengig av bruken av maskinen
samt hvordan den er utstyrt, og det kan
være høyere enn det angitte. Det er
nødvendig å fastsette sikkerhetstiltak
for beskyttelse av brukeren som må
basere seg på et estimat av belastningen
som skyldes vibrasjoner under reelle
bruksbetingelser. I den sammenheng
må en ta i betraktning samtlige faser i
funksjonssyklusen, herunder for eksempel
avslåing om tomgang.

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

Comprimento
Largura
Altura
Nível de pressão sonora (com base
na ISO 22868:2011)
Incerteza de mediçã
Nível medido de potência sonora
(com base na ISO 22868:2011)
Nível garantido de potência sonora
Vibrações transmitidas na mão sobre
a pega dianteira (com base na ISO
22867:2011)
Vibrações transmitidas na mão sobre
a pega traseira (com base na ISO
22867:2011)
OPÇÕES
Dispositivo antigelo
Válvula de descompressão

[32] TABELA PARA A COMBINAÇÃO
CORRETA DE BARRA E
CORRENTE (Cap. 16)
[33] PASSO
[34] LÂMINA-GUIA
[35] CORRENTE
[36] MODELO
[37] Polegadas
[38] Comprimento: Polegadas / cm
[39] Largura do canal: Polegadas / mm
[40] Código
(*) ATENÇÃO! O valor das vibrações
pode variar em função da utilização
da máquina e da sua preparação e ser
acima daquele indicado. É necessário
estabelecer as amedidas de segurança
para a protecção do utilizador que devem
ser baseadas na estima de carga gerada
pelas vibrações nas condições reais de
utilização. Para tal fim, devem ser levadas
em consideração todas as fases do ciclo
de funcionamento tais como por exemplo,
o desligamento ou o funcionamento em
vazio.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

RO - DATE TEHNICE
Motor
Monocilindric în 2 timpi
Cilindree
Putere
Număr minim de rotaţii pe minut
Numărul maxim admis de rotaţii fără
sarcină cu lanţul montat
Capacitate rezervor carburant
Capacitate rezervor ulei
Consum specific la capacitate
maximă
Amestec (Benzină: Ulei pt. motoare
în doi timpi)
Lungime tăiere
Grosimea lanţului
Dinți / pas pinion lanț
Maximă de viteză a lanţului
Bujie
Greutate (cu rezervorul gol, fara bară,
lanţ)
Dimensiuni
Lungime
Lățime
Înălțime
Nivel de presiune sonoră (în
conformitate cu ISO 22868:2011)
Nesiguranţă în măsurare
Nivel de putere sonoră măsurat (în
conformitate cu ISO 22868:2011)
Nivel de putere sonoră garantat
Vibraţii percepute de mâna
operatorului, pe mânerul anterior (în
conformitate cu ISO 22867:2011)
Vibraţii percepute de mâna
operatorului, pe mânerul posterior (în
conformitate cu ISO 22867:2011)
OPȚIUNI
Dispozitiv antigel
Supapă de decompresie

[32] TABEL PENTRU O ASOCIERE
CORECTĂ BARĂ-LANȚ (Cap. 16)
[33] PAS
[34] BARĂ
[35] LANŢ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[32]
[33]
[34]
[35]

SK - TECHNICKÉ PARAMETRE
Motor
Jednoválcový dvoutaktní
Zdvihový objem
Výkon
Voľnobežné otáčky
Maximálne prípustné otáčky bez
záťaže s namontovanou reťazou
Kapacita palivovej nádrže
Kapacita olejovej nádrže
Špecifická spotreba pri maximálnom
výkone
Zmes (benzín: olej pre 2-taktné
motory)
Rezná dĺžka
Hrúbka reťaze
Zuby / rozstup reťazovky
Maximálna rýchlosť reťaze
Zapaľovacia sviečka
Hmotnosť (s prázdnou nádržou, bez
vodiaca lišta, reťaz)
Rozmery
Dĺžka
Šírka
Výška
Úroveň akustického tlaku (na základe
ISO 22868:2011)
Nepresnosť merania
Hladina nameraného akustického
výkonu (na základe ISO 22868:2011)
Zaručená úroveň akustického výkonu
Vibrácie prenášané na ruku na
prednej rukoväti (na základe ISO
22867:2011)
Vibrácie prenášané na ruku na
zadnej rukoväti (na základe ISO
22867:2011)
MOŽNOSTI
Zariadenie na ochranu proti
zamrznutiu
Dekompresný ventil
TABUĽKA PRE URČENIE
SPRÁVNEJ KOMBINÁCIE
VODIACEJ LIŠTY A REŤAZE (kap.
16)
ROZSTUP
VODIACA LIŠTA
REŤAZ

[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

MODELUL
Ţoli
Lungime: Ţoli / cm
Lăţime Canelură: Ţoli / mm
Cod

(*) ATENŢIE! Valoarea vibraţiilor depinde
de modul în care este folosită mașina și de
dotările acesteia, putând să fie mai mare
decât cea indicată. Stabilirea măsurilor de
siguranţă este necesară pentru protecţia
utilizatorului și trebuie să se bazeze pe
estimarea sarcinii transmise prin vibraţii
în condiţii reale de utilizare. În acest
scop, trebuie luate în considerare toate
fazele ciclului de funcţionare, cum ar fi, de
exemplu, oprirea sau proba de funcţionare
în gol.
[1]

[18]
[19]
[20]

RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель
Одноцилиндровый 2-тактный
Объем
Мощность
Число оборотов в минимальном
режиме
Максимальное допустимое
число оборотов без нагрузки с
установленной цепью
Объем топливного бака
Объем масляного бака
Удельный расход топлива при
максимальной мощности
Смесь (Бензин : Масло 2 такта)
Длина резки
Толщина цепи
Зубцы / шаг звездочки цепи
Максимальная скорость цепи
Свеча
Вес (при пустом баке, без шина,
цепь)
Габариты
Длина
Ширина

[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

MODEL
Palce
Dĺžka: Palce / cm
Šírka drážky: Palce / mm
Kód

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

(*) UPOZORNENIE! Hodnota vibrácií sa
môže meniť v závislosti na použití stroja
a jeho výbavy a môže byť vyššia ako je
uvedené. Je potrebné určiť bezpečnostné
a ochranné opatrenia užívateľa, ktoré
musia vychádzať z odhadu zaťaženia
vibráciami v reálnych podmienkach
použitia. Pre tento účel je potrebné
vziať do úvahy všetky fázy činnosti, ako
napríklad vypnutie a činnosť naprázdno.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

SL - TEHNIČNI PODATKI
Motor
Enocilindrski dvotaktni 2 stopnji
Gibna prostornina motorja
Moč
Število obratov na minimumu
Maksimalno dovoljeno število obratov
brez obremenitve z montirano verigo
Prostornina rezervoarja za gorivo
Prostornina oljnega rezervoarja
Specifična poraba pri največji moči
Mešanica (bencin : olje 2-taktni
motor)
Dolžina reza
Debelina verige
Zobniki / hod verižnega pastorka
Največja hitrost verige
Svečka
Teža (s praznim rezervoarjem, brez
drog, veriga)
Dimenzije
Dolžina
Širina

[21] Высота
[22] Уровень звукового давления
(согласно ISO 22868:2011)
[23] Неточность размеров
[24] Уровень измеренной звуковой
мощности (согласно ISO
22868:2011)
[25] Гарантируемый уровень звуковой
мощности
[26] Вибрация, сообщаемая руке на
передней рукоятке (согласно ISO
22867:2011)
[27] Вибрация, сообщаемая руке на
задней рукоятке (согласно ISO
22867:2011)
[28] ОПЦИИ
[29] Система против замерзания
[30] Декомпрессионный клапан
[32] ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ
КОМБИНАЦИЙ ШИНА-ЦЕПЬ (гл.
16)
[33] ШАГ
[34] ШИНА
[35] ЦЕПЬ
[36] МОДЕЛЬ
[37] Дюймы
[38] Длина: Дюймы / cм
[39] Ширина Канавки: Дюймы / мм
[40] Kод
(*) ВНИМАНИЕ! Уровень вибрации
может меняться в зависимости от
применения машины и ее оснащения,
и превышать указанный уровень.
Необходимо установить правила
техники безопасности для защиты
пользователя, которые должны
основываться на оценке нагрузки,
сгенерированной вибрацией в
фактических условиях эксплуатации.
Для этого необходимо принять во
внимание все этапы рабочего цикла,
включая выключение и холостой ход.
[21] Višina
[22] Raven zvočnega pritiska (glede na

ISO 22868:2011)

[23] Nezanesljivost meritve
[24] Raven izmerjene zvočne moči (glede

na ISO 22868:2011)

[25] Raven zagotovljene zvočne moči
[26] Vibracije, ki se prenašajo na roko
na sprednjem ročaju (glede na ISO

22867:2011)

[27] Vibracije, ki se prenašajo na roko
na zadnjem ročaju (glede na ISO

22867:2011)

[28] OPCIJE
[29] Naprava proti zmrzovanju
[30] Dekompresijski ventil
[32] TABELA ZA PRAVILNO
KOMBINACIJO MEČA IN VERIGE
(Pogl. 16)
[33] KORAK
[34] DROG
[35] VERIGA
[36] MODEL
[37] Palci
[38] Dolžina: Palci / cm
[39] Širina Utora: Palci / mm
[40] Šifra
(*) POZOR! Vrednost vibracij lahko variira
glede na uporabo stroja in na njegovo
opremo in je lahko višja od označene.
Treba je določiti varnostne ukrepe za
zaščito uporabnika, ki morajo izhajati
iz ocene obremenitve, ki jo povzročijo
vibracije v realnih pogojih delovanja. V ta
namen je treba upoštevati vse faze ciklusa
delovanja kot so na primer izklop ali
delovanje v mrtvem hodu.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

SR - TEHNIČKI PODACI
Motor
Jednocilindični dvotaktni
Kubikaža
Snaga
Broj obrtaja pri minimalnoj brzini
Maksimalni dozvoljeni broj obrtaja
bez opterećenja s namontiranim
lancem
Kapacitet rezervoara goriva
Kapacitet rezervoara za ulje
Specifična potrošnja pri maksimalnoj
snazi
Smesa goriva (Benzin : Ulje 2-taktni)
Dužina sečenja
Debljina lanca
Zubi / korak zupčanika lanca
Maksimalna brzina lanca
Svećica
Težina (sa praznim rezervoarom,
brez mač, lanac)
Dimenzije
Dužina
Širina
Visina
Nivo zvučnog pritiska (na osnovu
standarda ISO 22868:2011)
Merna nesigurnost
Izmeren nivo zvučne snage (na
osnovu standarda ISO 22868:2011)
Garantovan nivo zvučne snage
Vibracije koje se prenose na ruku na
prednjoj dršci (na osnovu standarda
ISO 22867:2011)
Vibracije koje se prenose na ruku na
zadnjoj dršci (na osnovu standarda
ISO 22867:2011)
OPCIJE
Uređaj za zaštitu od smrzavanja
Dekompresijski ventil

[32] TABELA ZA PRAVILNO
KOMBINOVANJE MAČA I LANCA
(Pogl. 16)
[33] KORAK
[34] MAČ
[35] LANAC
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

TR - TEKNİK VERİLER
Motor
Tek silindirli 2 zamanlı
Silindir
Güç
Minimum devir sayısı
Zincir monte edili iken, yük
olmaksızın kabul edilebilir maksimum
devir sayısı
Yakıt deposunun kapasitesi
Yağ deposunun kapasitesi
Maksimum güçte özgül tüketim
Karışım (Benzin : Yağ 2 zamanlı)
Kesim uzunluğu
Kalınlık zincir
Zincir pinyonunun dişleri / adımı
Maksimum hız zinciri
Buji
Ağırlık (boş depo ile, pala, zincir
olmadan)
Ebatlar
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ses basınç seviyesi (ISO
22868:2011’e dayalı)
Ölçü belirsizliği
Ölçülen ses güç seviyesi (ISO
22868:2011’e dayalı)
Garanti edilen ses güç seviyesi
Ön kabza üzerindeki ele aktarılan
titreşim (ISO 22867:2011’e dayalı)
Arka kabza üzerindeki ele aktarılan
titreşim (ISO 22867:2011’e dayalı)
SEÇENEKLER
Donma önleyici donanım
Dekompresyon vanası

[32] DOĞRU PALA VE ZİNCİR
BİRLEŞİMİ TABLOSU (Böl. 16)
[33] ADIM
[34] PALA
[35] ZİNCİR
[36] MODELI
[37] İnç
[38] Uzunluk: İnç / cm
[39] Yiv Genişliği: İnç / mm
[40] Kod

[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

MODEL
Inč
Dužina: Inč / cm
Širina žleba: Inč / mm
Šifra

(*) PAŽNJA! Vrednost vibracija može
varirati u zavisnosti od upotrebe
mašine i njene opreme i može biti veća
od navedene. Neophodno je utvrditi
sigurnosne mere za zaštitu rukovaoca koje
se moraju zasnivati na proceni opterećenja
koje stvaraju vibracije u realnim uslovima
upotrebe. U tu svrhu treba uzeti u obzir sve
faze ciklusa rada, kao što su, na primer,
gašenje ili rad na prazno.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

SV - TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Motor
2-takts encylindrig
Cylindervolym
Effekt
Minimal varvtal
Maximalt varvtal tillåtet utan
belastning med monterad kedja
Bränsletankens kapacitet
Oljetankens kapacitet
Specifik förbrukning vid maximal
effekt
Bränsleblandning (Bensin:
tvåtaktsolja)
Skärningslängd
Kedjans tjocklek
Tänder / kuggstångens tandavstånd
på kedjan
Maximal hastighet kedjan
Tändstift
Vikt (med tom tank, utan stång,
kedja)
Dimensioner
Längd
Bredd

(*) DİKKAT! Titreşimlerin değeri,
makinenin kullanımına ve donatımına göre
değişebilir ve belirtilen değerden fazla
olabilir. Kullanıcıyı korumak için güvenlik
tedbirlerinin belirlenmesi gerekir; bunlar,
gerçek kullanım şartlarında titreşimler
tarafından üretilen yükün tahminine
dayanmalıdır. Bu amaçla işleme devrinin
tüm aşamaları (örneğin kapanma veya boş
işleme) dikkate alınmalıdır.

[21] Höjd
[22] Ljudtrycksnivå (enligt ISO

22868:2011)

[23] Tvivel med mått
[24] Uppmätt ljudeffektnivå (enligt ISO

22868:2011)

[25] Garanterad ljudeffektnivå
[26] Vibrationer på handen på det främre
handtaget (enligt ISO 22867:2011)
[27] Vibrationer på handen på det bakre
handtaget (enligt ISO 22867:2011)
[28] TILLVAL
[29] Frostskyddsanordning
[30] Tryckavlastningsventil
[32] TABELL FÖR RÄTT KOMBINATION
AV SVÄRD OCH KEDJA (Kap. 16)
[33] STEG
[34] STÅNG
[35] KEDJA
[36] MODELL
[37] Tum
[38] Längd: Tum / cm
[39] Rännans Bredd: Tum / mm
[40] Kod
(*) VARNING! Vibrationsvärdet kan variera
i funktion till användningen av maskinen
och dess utrustning och överstiga det
som anges. Säkerhetsanordningar måste
förutses för att skydda användaren och
skall grunda sig på uppskattningen av den
belastning som skapas av vibrationerna
under verkliga användningsförhållanden.
Av detta skäl skall samtliga faser under
funktionscykeln tas hänsyn till, som till
exempel en släckning eller funktion under
tomgång.
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1.1

JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

W tekście instrukcji, niektóre paragrafy
zawierające szczególnie ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa lub funkcjonowania
maszyny, są wyszczególnione na różne
sposoby, według następujących zasad:
UWAGA lub WAŻNE Dostarcza
dokładniejszego omówienia lub dodatkowych
elementów do podanych poprzednio
wskazówek w celu uniknięcia uszkodzenia
maszyny lub spowodowania strat.
Symbol
wskazuje na zagrożenie.
Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia
może spowodować obrażenia ciała
użytkownika lub osób trzecich i/lub
spowodować szkody materialne.
Paragrafy oznaczone kwadracikiem z
krawędzią z szarych kropek wskazują na
opcjonalne funkcje nie występujące we
wszystkich modelach opisanych w niniejszej
instrukcji. Należy sprawdzić, czy dana
opcja obecna jest w zakupionym modelu.
Wszystkie określenia "przedni", "tylny", "prawy"
i "lewy" rozumie się w odniesieniu do pozycji
roboczej operatora obsługującego maszynę.
1.2 ODNOŚNIKI
1.2.1

Rysunki

Rysunki w niniejszej instrukcji zostały
kolejno ponumerowane: 1, 2, 3, itd.
Elementy przedstawione na rysunkach
zostały oznaczone literami A, B, C, itd.
Oznaczenie elementu C na rysunku 2 to:
"Patrz rys. 2.C" lub po prostu "(rys. 2.C)".
Ilustracje mają charakter poglądowy. Części
składowe Państwa maszyny mogą nieco różnić
się od elementów przedstawionych na rysunkach.
1.2.2

Tytuły

Podręcznik podzielony jest na rozdziały i
paragrafy. Tytuł paragrafu "2.1 Instruktaż"
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rękawice antywibracyjne, kask, okulary
ochronne, maskę przeciwpyłową, ochronniki
słuchu, obuwie zabezpieczające przed
przecięciem z podeszwą antypoślizgową.
• Nie zakładać szali, koszul, naszyjników,
bransoletek i innych akcesoriów wiszących
lub wyposażonych w sznurki, które mogłyby
zaplątać się w maszynę lub w inne przedmioty
i materiały znajdujące się w miejscu pracy.
• Związać odpowiednio długie włosy.

to podtytuł "2. Zasady bezpieczeństwa".
Odniesienia do tytułów lub paragrafów
są oznaczone skrótami rozdz. lub par.
i opatrzone odpowiednim numerem.
Przykład: "rozdz. 2" lub "par. 2.1".

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2.1

INSTRUKTAŻ

Należy dokładnie zapoznać się
z systemem sterowania i  sposobem
użytkowania maszyny. Opanować
natychmiastowe zatrzymanie maszyny.
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może
spowodować pożary i/lub ciężkie zranienia.  
• W żadnym razie nie należy pozwolić, aby
urządzenie było użytkowane przez dzieci
i osoby nieposiadające wystarczającej
wiedzy na temat instrukcji obsługi. Miejscowe
przepisy prawne mogą określić najniższą
granicę wieku dla użytkowników.
• Nigdy nie należy użytkować urządzenia jeśli
użytkownik jest w stanie przemęczenia,
złego samopoczucia lub po zażyciu lekarstw
oraz pod wpływem narkotyków, alkoholu
lub innych szkodliwych substancji, które
mogą zaburzyć jego refleks czy uwagę.
• Należy pamiętać, że operator lub
użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki
i nieoczekiwane wydarzenia, które mogą
zaistnieć wobec innych osób lub ich
własności. Ocena ryzyka związanego
z cechami terenu przeznaczonego do
pracy, a także wybór środków ostrożności
gwarantujących bezpieczeństwo
operatora, jak i osób postronnych
wchodzą w zakres obowiązków osób
użytkujących urządzenie, zwłaszcza, jeśli
chodzi o pracę na zboczach, terenach
nieregularnych, śliskich lub niestabilnych.
• W przypadku odstąpienia lub wypożyczenia
maszyny osobom trzecim, należy
upewnić się, że użytkownik zapoznał się
z instrukcjami użytkowania zawartymi
w niniejszej instrukcji obsługi.
• Wykorzystywanie maszyny do ścinki i
okrzesywania wymaga specjalnego szkolenia.
2.2 CZYNNOŚCI WSTĘPNE
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
• Zakładać przylegającą odzież ochronną
wyposażoną w ochronę antyprzecięciową,

Silnik spalinowy: paliwo
ZAGROŻENIE! Benzyna i mieszanka są
wysoko łatwopalne!
• Przechowywać benzynę i mieszankę
w homologowanych zbiornikach na
paliwa, w miejscach bezpiecznych i
odległych od źródeł ciepła czy ognia.
• Utrzymywać pojemniki i obszar
składowania benzyny oczyszczone ze
ścinków trawy, liści i nadmiaru smaru.
• Nie pozostawiać zbiorników
w zasięgu rąk dzieci.
• Nie palić podczas przygotowywania
mieszaniny, podczas tankowania lub
uzupełniania paliwa oraz za każdym razem
podczas obchodzenia się z paliwem.
• Tankować przy użyciu lejka, wyłącznie
na zewnątrz pomieszczeń.
• Unikać wdychania oparów paliwa.
• Nie dolewać paliwa, ani nie zdejmować
korka ze zbiornika, gdy silnik jest w
ruchu lub, kiedy jest nagrzany.
• Otworzyć powoli korek zbiornika
pozwalając na stopniowe rozładowanie
wewnętrznego ciśnienia.
• Nie należy zbliżać źródła ognia do otworu
zbiornika, by sprawdzić jego zawartość.
• W razie przelania benzyny, nie należy
uruchamiać silnika, lecz przestawić
maszynę z miejsca rozlania się paliwa
w celu uniknięcia sytuacji sprzyjających
wybuchom pożaru dopóki paliwo się nie
ulotni i opary benzyny nie rozproszą się.
• Natychmiast wyczyścić wszystkie resztki
benzyny rozlanej na maszynę lub na ziemię.
• Zawsze odpowiednio nakładać i zakręcać
korki zbiornika i pojemnika benzyny.
• Nie uruchamiać maszyny w miejscu, gdzie
tankowane było paliwo; uruchomienie
silnika powinno być dokonywane w
odległości przynajmniej 3 metrów
od miejsca tankowania paliwa.
• Nie dopuścić do kontaktu paliwa z
odzieżą, a, jeśli to nastąpi, zmienić
odzież przed uruchomieniem silnika.
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2.3 PODCZAS UŻYTKOWANIA
Obszar roboczy
• Nie używać silnika w zamkniętych
pomieszczeniach, w których mogą
się nagromadzić niebezpieczne
spaliny zawierające tlenek węgla.
Czynności rozruchu silnika muszą być
wykonywane na świeżym powietrzu lub
w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
Pamiętać, że spaliny silnika są trujące.
• Podczas rozruchu maszyny nie
kierować tłumika i spalin w stronę
materiałów łatwopalnych.
• Nie używać maszyny na obszarze
zagrożonym wybuchem, w obecności
łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
Styki elektryczne lub tarcie mechaniczne
mogą generować iskry, które mogą
spowodować zapalenie się pyłu lub oparów.
• Należy pracować tylko przy świetle
dziennym lub przy dobrym oświetleniu
sztucznym oraz przy dobrej widoczności.
• Oddalić z obszaru roboczego
osoby postronne, dzieci i zwierzęta.
Dzieci powinny się znajdować pod
opieką drugiej osoby dorosłej.
• Upewnić się, że inne osoby znajdują
się w promieniu co najmniej 15
metrów od urządzenia.
• O ile to możliwe, unikać pracy na mokrych
lub śliskich gruntach lub na terenach
nierównych i stromych, które nie gwarantują
stabilności operatora podczas pracy.
• Zwróć szczególną uwagę na nierówność
terenu (grzbiety, wgłębienia), pochyłości,
ukryte zagrożenia i ewentualne przeszkody
które mogą ograniczać widoczność.
• Zachować szczególną ostrożność
w pobliżu stromych zboczy, rowów
czy wałów ochronnych.
• Podczas użytkowania maszyny
w pobliżu drogi, należy zwracać
uwagę na ruch samochodowy.
• Aby uniknąć ryzyka wywołania pożaru,
nie pozostawiać maszyny z gorącym
silnikiem wśród liści, suchej trawy lub
innych łatwopalnych materiałów.

• Unikać używania drabin czy
niestabilnych platform.
• Należy unikać pracy w odosobnieniu,
aby w razie wypadku ułatwić
ewentualną akcję ratunkową.
• Nigdy nie biegać, lecz chodzić.
• Należy zwracać uwagę, aby nie uderzać
mocno prowadnicą o przedmioty/przeszkody
oraz uważać na wyrzucane przez obracający
się łańcuch części ściętego materiału.
Jeśli prowadnica natrafi na przeszkodę
może wystąpić odbicie (kickback). Odrzut
następuje, gdy czubek łańcucha zetknie się z
jakimś przedmiotem lub gdy drewno zaciągnie
i zablokuje łańcuch piły podczas cięcia.
W przypadku kontaktu końcówki łańcucha
z przedmiotem, jak również w przypadku,
gdy łańcuch zablokuje się w górnej części
prowadnicy, może nastąpić bardzo szybkie
i nieoczekiwane odbicie w przeciwnym
kierunku i wyrzucenie prowadnicy do
góry, w stronę operatora. Odrzut może
doprowadzić do utraty kontroli nad piłą,
powodując poważne konsekwencje. Aby
uniknąć odrzutu należy podjąć odpowiednie
środki ostrożności określone poniżej:
–– Należy trzymać piłę w stabilny sposób,
tak by kciuki i palce obejmowały rękojeści
piły łańcuchowej, a ciało i ramiona
znajdowały się w pozycji, która pozwoli
na stawienie oporu sile odrzutu.
–– Nie wyciągać zbytnio rąk i nie ścinać
powyżej wysokości ramion.
–– Używać tylko prowadnic i łańcuchów
zatwierdzonych przez producenta.
–– Postępować zgodnie z instrukcjami
producenta odnośnie ostrzenia i
konserwacji piły łańcuchowej.
• Unikać przyjmowania pozycji, która mogłaby
narazić operatora na działanie pyłu i trocin
wytwarzanych przez łańcuch podczas cięcia.
• Nie należy dotykać elementów silnika,
ponieważ nagrzewają się one podczas pracy.
Istnieje niebezpieczeństwo poparzeń.
•

Sposób postępowania
• Podczas pracy, urządzenie powinno być
zawsze mocno trzymane obydwiema rękami
(lewa ręka na uchwycie przednim, prawa
ręka na uchwycie tylnym, niezależnie od
ewentualnej leworęczności operatora)
i z dala od wszystkich części ciała.
• Przyjąć statyczną i stabilną pozycję
oraz zachować ostrożność.
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W przypadku uszkodzeń lub
wypadków przy pracy, należy natychmiast
wyłączyć silnik i oddalić maszynę tak,
aby nie powodować dalszych szkód; w
przypadku wypadków z obrażeniami ciała
osoby obsługującej maszynę lub osoby
trzeciej, natychmiast aktywować procedurę
pierwszej pomocy, najbardziej właściwą do
zaistniałej sytuacji i zwrócić się do placówki
zdrowia w celu poddania się niezbędnej
kuracji. Dokładnie usunąć wszelkie
pozostałości, które mogłyby spowodować
szkody lub obrażenia wobec osób lub
zwierząt, gdyby pozostały niezauważone.

•

Przedłużone poddawanie się wibracjom
może spowodować zranienia i zaburzenia
neurologiczno-naczyniowe (znane również
jako "fenomen Raynauda" lub "biała
ręka") przede wszystkim u cierpiących
na zaburzenia krążenia. Objawy mogą
dotyczyć rąk, nadgarstków oraz palców i
charakteryzują się utratą czucia, mrowieniem,
świerzbieniem, bólem, utratą barwy lub
zmienioną strukturą skóry. Objawy te mogą
nasilić się wskutek niskiej temperatury
otoczenia i/lub zbyt mocnego ściskania
uchwytu. Przy pojawieniu się tego typu
oznak należy zredukować czas użytkowania
maszyny i skonsultować się z lekarzem.

Ograniczenia w użytkowaniu
• Maszyna nie może być użytkowana
przez osoby, które nie są w stanie
trzymać jej mocno w obydwu rękach i/
lub utrzymać równowagi podczas pracy.
• Nigdy nie należy używać maszyny z
uszkodzonymi, wybrakowanymi lub
nieprawidłowo ustawionymi częściami.
• Nie używać maszyny, gdy akcesoria/
narzędzia nie są zainstalowane
w odpowiednich miejscach.
• Nie wyłączać, odłączać, usuwać lub
modyfikować istniejących systemów
bezpieczeństwa/mikro-przełączników.
• Nie wolno zmieniać regulacji silnika, ani
nadmiernie zwiększać obrotów silnika. Przy
pracy silnika na wysokich obrotach zwiększa
się możliwość spowodowania obrażeń ciała.
• Nie przeciążać maszyny i nie używać
jej do wykonania ciężkich prac; użycie
odpowiedniego urządzenia obniża
ryzyko i polepsza jakość pracy.
2.4 KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE
Regularna konserwacja i właściwe
przechowywanie maszyny pozwalają
zapewnić bezpieczeństwo użytkowania
i wysoką wydajność.
Konserwacja
• W celu ograniczenia ryzyka pożaru,
regularnie sprawdzać, czy nie
występują wycieki oleju i/lub paliwa.
•

Poziom hałasu i drgań podany w
niniejszych instrukcjach przedstawia
maksymalne, dopuszczalne wartości tych
parametrów podczas użytkowania maszyny.
Stosowanie źle wyważonego narzędzia

tnącego, zbyt wysoka prędkość ruchu,
nieprawidłowe wykonywanie konserwacji
lub jej brak wpływają w istotny sposób na
zwiększenie emisji hałasu i poziomu drgań. W
związku z powyższym należy powziąć środki
zapobiegawcze mające na celu usunięcie
ewentualnych skutków zbyt wysokiego hałasu
i nadmiernych drgań, wykonywać regularną
konserwację urządzenia, stosować ochronniki
słuchu oraz robić przerwy podczas pracy.
Magazynowanie
• Nie przechowywać maszyny z benzyną w
zbiorniku, w pomieszczeniu, gdzie opary
paliwa mogłyby przedostać się do płomienia,
iskry lub źródła wysokiej temperatury.
• W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego,
nie należy pozostawiać pojemników z
odpadami wewnątrz pomieszczenia.
2.5 OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska odgrywa ważną i
priorytetową rolę podczas użytkowania
urządzenia. Powinno się ono odbywać
w trosce o dobro społeczeństwa i
środowiska, w którym żyjemy.
• Unikać sytuacji, w której staje się
ona elementem zakłócającym spokój
otoczenia. Użytkować urządzenie
tylko w stosownych godzinach (nigdy
wcześnie rano albo w nocy, gdy hałas
mógłby przeszkadzać innym osobom).
• Podczas pracy, dostaje się do środowiska
pewna ilość oleju, niezbędna do smarowania
łańcucha, z tego powodu należy używać tylko
oleju biodegradowalnego przeznaczonego
do tego celu. Użycie oleju mineralnego lub
oleju silnikowego niesie ze sobą poważne
szkody dla środowiska naturalnego.
• Przestrzegać skrupulatnie lokalnych
przepisów dotyczących utylizacji opakowań,
olejów, paliwa, filtrów, zniszczonych części,
czy jakichkolwiek innych elementów
zanieczyszczających środowisko; odpady
te nie mogą być wyrzucane do śmieci,
ale muszą być rozdzielone i składowane
w odpowiednich punktach selektywnego
gromadzenia odpadów, które zajmą
się recyklingiem tych materiałów.
• Należy skrupulatnie przestrzegać lokalnych
przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
• Po ostatecznym zaniechaniu używania
maszyny, nie porzucać jej w środowisku,
lecz zwrócić się do punktu selektywnego
gromadzenia odpadów, zgodnie z
obowiązującymi lokalnymi przepisami.
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–– używanie urządzenia jako dźwigni
do podnoszenia, przenoszenia
lub łamania przedmiotów;
–– użytkowanie urządzenia, gdy umieszczone
jest ono na stałych wspornikach;
–– korzystanie z urządzeń tnących innych niż
te wymienione w tabeli "Dane techniczne".
Ryzyko poważnego uszkodzenia
ciała i zranienia:
–– jednoczesne użytkowanie maszyny
przez więcej, niż jedną osobę.

3. ZAPOZNANIE SIĘ Z MASZYNĄ
3.1

OPIS MASZYNY I JEJ
PRZEZNACZENIE

Urządzenie to jest narzędziem do
pracy w lesie o nazwie piła łańcuchowa
przeznaczona do prac leśnych.
Urządzenie to składa się zasadniczo ze
spalinowego silnika dwusuwowego zasilanego
mieszaniną oleju z benzyną, chłodzonego
powietrzem oraz z prowadnicy, która przekazuje
napęd z silnika na łańcuch zębaty, który działa
jak prawdziwa piła. Napęd jest przekazywany
z silnika na łańcuch za pomocą sprzęgła
odśrodkowego, które wyłącza napęd łańcucha,
kiedy silnik pracuje na minimalnych obrotach.
Operator trzyma urządzenie obydwiema
rękami za pomocą uchwytu przedniego i
tylnego oraz steruje głównymi przyciskami,
zachowując zawsze bezpieczną
odległość od urządzenia tnącego.
3.1.1 Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Maszyna została zaprojektowana i stworzona do:
–– ścinki drzew, przecinania dłużycy
na kłody i obcinania gałęzi drzew o
rozmiarach dostosowanych do długości
prowadnicy lub przedmiotów z drewna
o podobnych właściwościach;
–– powinna być użytkowana tylko
przez jednego operatora.
3.1.2 Niewłaściwe użytkowanie
Jakiekolwiek inne zastosowanie, odbiegające
od powyżej opisanego, może okazać
się niebezpieczne i powodować szkody
wobec osób i/lub mienia. Niewłaściwe
użycie urządzenia stanowią (przykładowo
podane czynności, ale nie tylko):
–– regulowanie żywopłotów;
–– prace rzeźbiarskie;
–– cięcie na części palet, skrzyń
i ogólnie opakowań;
–– cięcie na części mebli lub czegokolwiek,
co może zawierać gwoździe, śruby lub
wszelkiego rodzaju elementy metalowe;
–– wykonywanie prac rzeźniczych;
–– używanie urządzenia do cięcia materiałów,
które nie są z drewna (tworzyw
sztucznych, materiałów budowlanych);

WAŻNE Niewłaściwe użytkowanie maszyny
prowadzi do utraty gwarancji i zwalnia
producenta od wszelkiej odpowiedzialności,
obciążając użytkownika wszelkimi
zobowiązaniami wynikającymi ze szkód lub
obrażeń ciała własnych lub wobec osób trzecich.
3.1.3

Typologia użytkowników

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone
do użytku przez konsumentów, czyli
nieprofesjonalnych operatorów.
Niniejsze urządzenie przeznaczone
jest "do użytku hobbystycznego".
3.2 OZNAKOWANIE BEZPIECZEŃSTWA
Na urządzeniu pojawiają się różne
symbole (rys. 2). Ich zadaniem jest
przypominanie użytkownikowi o
konieczności zachowania ostrożności i
uwagi podczas korzystania z maszyny.
Znaczenie symboli:
OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE!
W przypadku nieprawidłowego
użytkowania, maszyna może
stanowić zagrożenie dla samego
operatora oraz dla innych osób.
OSTRZEŻENIE! Przed
rozpoczęciem użytkowania
urządzenia należy przeczytać
instrukcję obsługi.

Operator obsługujący maszynę,
używaną w warunkach
normalnych, codziennie i
w sposób ciągły, może być
narażony na hałas o poziomie
równym lub wyższym niż 85 dB
(A). Używać ochronników słuchu,
okularów i kasku ochronnego.
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3.4 PODSTAWOWE CZĘŚCI
Stosować obuwie ochronne
oraz rękawice!

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ODBICIA (KICKBACK)! Odbicie
powoduje nagłe przemieszczenie
się piły łańcuchowej w kierunku
operatora. Należy zawsze
pracować, przestrzegając
zasad bezpieczeństwa.
Stosować łańcuchy z
ogniwami antyodbiciowymi,
które ograniczają możliwość
wystąpienia odbicia.
Nigdy nie trzymać urządzenia
jedną ręką! Trzymać
urządzenie obiema rękami,
pozwala to utrzymać
kontrolę nad urządzeniem i
zmniejsza ryzyko odrzutu.
WAŻNE Uszkodzone lub nieczytelne
etykiety należy wymienić. Zwrócić się o nowe
etykiety do autoryzowanego serwisu.
3.3 TABLICZKA ZNAMIONOWA
PRODUKTU
Tabliczka znamionowa produktu
zawiera następujące dane (rys. 1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poziom mocy akustycznej
Znak zgodności
Rok produkcji
Typ urządzenia
Numer fabryczny
Nazwa i adres producenta
Kod wyrobu
Numer emisji

Zapisać dane identyfikacyjne maszyny
w odpowiednich polach na etykiecie
zamieszczonej z tyłu okładki.
WAŻNE Używać danych identyfikacyjnych
zamieszczonych na etykiecie w przypadku
kontaktowania się z autoryzowanym serwisem.
WAŻNE Przykładowa Deklaracja Zgodności
znajduje się na ostatnich stronach instrukcji.

Maszyna składa się z następujących
podstawowych elementów(rys. 1):
A. Silnik: wprawia w ruch urządzenie tnące.
B. Uchwyt przedni: uchwyt znajdujący
się w przedniej części piły łańcuchowej.
Powinien być chwytany lewą ręką.
C. Uchwyt tylni: uchwyt znajdujący się w
tylnej części piły łańcuchowej. Powinien być
chwytany prawą ręką. Znajdują się na nim
główne przyciski sterujące przyspieszeniem.
D. Przednia osłona dłoni: urządzenie
zabezpieczające umieszczone jest
pomiędzy przednim uchwytem a
łańcuchem zębatym w celu ochrony
dłoni przed urazami w przypadku, gdy
dłoń zsunie się z uchwytu. Osłona ta
jest stosowana jest jako urządzenie do
uruchomienia hamulca łańcucha (par. 5.7).
E. Tylna osłona dłoni: urządzenie
zabezpieczające umieszczone
w dolnej, prawej części uchwytu
tylnego w celu ochrony dłoni przed
urazami spowodowanymi przez piłę
łańcuchową w przypadku pęknięcia
jej lub wyjścia z prowadnicy.
F. Prowadnica: stanowi wsparcie
i prowadzi łańcuch zębaty.
G. Łańcuch zębaty: element
przeznaczony do cięcia, składający się
z ogniw napędowych wyposażonych
w małe ostrza zwane "zębami" i ogniw
bocznych połączonych nitami.
H. Chwytak łańcucha: zabezpieczenie,
które uniemożliwia niekontrolowane
ruchy łańcucha zębatego w przypadku
pęknięcia lub rozluźnienia.
I. Zderzak szponowy: urządzenie
zainstalowane na przeciwko punktu
podłączenia prowadnicy, który działa
jak punkt podparcia, gdy zetknie
się z drzewem lub pniem.
J. Osłona zderzaka szponowego:
urządzenie osłaniające zderzak szponowy
wykorzystywane podczas przeładunku,
transportu lub przechowywania
urządzenia. Osłona ta powinna być
usunięta podczas pracy maszyny.
K. Osłona prowadnicy: urządzenie
zabezpieczające piłę łańcuchową, zakładane
na prowadnicę w trakcie przemieszczania,
transportu lub przechowywania urządzenia.
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4. MONTAŻ
WAŻNE Zasady bezpieczeństwa pracy
opisane zostały w rozdz. 2. Postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami,
aby uniknąć poważnych zagrożeń i
niebezpieczeństw podczas pracy maszyny.
W celu ułatwienia magazynowania i transportu,
niektóre części składowe maszyny nie są
montowane bezpośrednio w fabryce, ale muszą
być skompletowane po uprzednim rozpakowaniu,
zgodnie z poniżej podaną instrukcją.
Rozpakowanie lub zakończenie
montażu należy wykonywać na płaskiej
i stabilnej powierzchni, w miejscu
umożliwiającym swobodne przemieszczanie
maszyny i opakowań, używając zawsze
odpowiednich narzędzi. Nie używać
maszyny przed zakończeniem czynności
opisanych w sekcji "MONTAŻ".
4.1

ELEMENTY MONTAŻOWE

W opakowaniu zawarte znajdują się elementy
montażowe wyszczególnione w poniższej tabeli:
Opis
Prowadnica wraz z osłoną prowadnicy
Łańcuch zębaty
Klucz (znajdujący się w dolnej
części maszyny) (rys. 1.M)
Pilnik do ostrzenia łańcuchów
Dokumentacja
4.1.1 Rozpakowanie
1. Otworzyć opakowanie, zachowując
ostrożność, by nie zgubić znajdujących
się w nim elementów.
2. Zapoznać się z dokumentacją znajdującą się
w opakowaniu, np. z niniejszymi instrukcjami.
3. Wyjąć wszystkie luźne elementy z kartonu.
4. Wyjąć urządzenie z opakowania.
5. Usunąć karton i inne elementy opakowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

nie obniżać stopnia bezpieczeństwa i
sprawności urządzenia; w przypadku
wątpliwości należy skontaktować
się z Państwa sprzedawcą.
Wykonywać wszystkie czynności
przy wyłączonym silniku.

Przed zamontowaniem prowadnicy,
należy upewnić się, czy nie jest włączony
hamulec łańcucha (par. 5.7).
1. Odkręcić nakrętki (rys. 3. A) i zdjąć
pokrywę sprzęgła (rys. 3.B), aby uzyskać
dostęp do zębatki i prowadnicy.
2. Zdjąć plastikową przekładkę (rys. 3.C).
Przekładka ta jest używana wyłącznie
podczas transportowania opakowanego
urządzenia, po jego rozpakowaniu nie
powinna być już dłużej stosowana.
3. Zamontować prowadnicę (rys. 4.A)
przez wstawienie kołków (rys. 4.B) w
rowki (rys. 4.C) i przesunąć ją w kierunku
tylnej części korpusu urządzenia.
4. Zamontować łańcuch (rys. wokół
napędowego koła zębatego (rys. 5.B)
i wzdłuż szyn prowadnicy (rys. 5.C),
uważając, aby zachować prawidłowy
kierunek przesuwu łańcucha (rys. 5.D).

5.

6.
7.
8.

4.2 MONTAŻ PROWADNICY I
ŁAŃCUCHA ZĘBATEGO
Do wykonywania jakichkolwiek
czynności przy prowadnicy i łańcuchu,
należy zawsze zakładać solidne rękawice
robocze. Zwracać szczególną uwagę
na montaż prowadnicy i łańcucha, aby

Kierunek
przesuwania
łańcucha
Jeżeli końcówka prowadnicy jest
wyposażona w zębatkę, należy uważać,
by ogniwa napędzające łańcucha weszły
prawidłowo we wręby zębatki (rys.6).
Upewnić się, że sworzeń napinacza łańcucha
(rys. 7.A) jest prawidłowo umieszczony
w odpowiednim otworze w prowadnicy,
w przeciwnym razie, odpowiednio
przekręcić wkrętakiem śrubę napinacza
łańcucha (rys. 7.B) tak, aby sworzeń
został odpowiednio wsunięty w otwór.
Powtórnie zamontować obudowę,
bez dokręcania nakrętek.
Odpowiednio przekręcić śrubę mocującą
napinacz łańcucha (rys. 8.D) aż do
otrzymania właściwego naprężenia łańcucha.
Trzymając prowadnicę uniesioną w górze, za
pomocą klucza dostarczonego w zestawie,
dokręcić do końca nakrętki obudowy (rys. 9).

4.2.1

Kontrola naprężenia łańcucha

Skontrolować naprężenie łańcucha.
Naprężenie jest prawidłowe, w momencie,
gdy unosząc łańcuch w połowie
prowadnicy, ogniwa napędzające nie
wychodzą z prowadnicy (rys. 10).
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5. ELEMENTY STEROWANIA
5.1

PRZEŁĄCZNIK STARTU/
ZATRZYMANIA ŁAŃCUCHA

Umożliwia zatrzymanie i uruchomienie
silnika (rys. 11.C).
Silnik może być uruchomiony,
umożliwiając funkcjonowanie maszyny.
Silnik zatrzymuje się.
Po naciśnięciu przycisku zatrzymania,
przełącznik automatycznie powraca
do pozycji startowej. "I".

5.5 DŹWIGNIA REGULACJI
OBROTÓW SILNIKA
Umożliwia regulację prędkości łańcucha.
Włączenie dźwigni regulacji obrotów
silnika (rys. 12.B) jest możliwe tylko wtedy,
gdy jednoczenie wciśnięta jest dźwignia
blokady obrotów silnika (rys. 12.C).
Prawidłowa prędkość robocza jest otrzymywana
poprzez wciśnięcie dźwigni regulacji
obrotów silnika(rys. 12.B) do końca.
5.6 DŹWIGNIA BLOKADY
OBROTÓW SILNIKA
Dźwignia blokady obrotów silnika (rys.
12.C) umożliwia włączenie dźwigni
regulacji obrotów silnika(rys. 12.B).

5.2 DŹWIGNIA SSANIA
Używana przy uruchamianiu zimnego
silnika. Dźwignia dławika może być
ustawiona w dwóch pozycjach:

Pozycja A (rys. 11 A) - Ssanie
jest wyłączone (normalne
funkcjonowanie i uruchomienie
ciepłego silnika).

Pozycja B (rys. 11 B) Ssanie jest włączone (przy
uruchamianiu zimnego silnika).
5.3 PRZYCISK POMPKI PALIWA (PRIMER)
Naciśnięcie gumowego przycisku
pompki paliwa powoduje wtryśnięcie
paliwa do kolektora ssącego
gaźnika, ułatwiając w ten sposób
uruchomienie silnika (rys. 12.A).

5.4

5.7 UCHWYT URUCHAMIANIA
RĘCZNEGO
Umożliwia ręczne uruchomienie
silnika (rys. 11.D).
5.8 HAMULEC ŁAŃCUCHA
Jest to system bezpieczeństwa hamujący
łańcuch, który zatrzymuje łańcuch w przypadku
odrzutów (odbić) w czasie pracy urządzenia.
Odrzut następuje w wyniku nieprawidłowego
kontaktu końcówki prowadnicy, powodując
gwałtowne przesunięcie jej w górę i uderzenie
ręki o zabezpieczenie przednie (rys. 1.D).
Aby zwolnić hamulec łańcucha
należy odblokować go ręcznie.
Hamulec łańcucha wyłączony.
Jest to możliwe, gdy przednia
osłona dłoni (rys. 1 D) jest
odsunięta całkowicie do tyłu, w
stronę korpusu maszyny, aż do
momentu usłyszenia kliknięcia.

STEROWANIE ZAWOREM
DEKOMPRESYJNYM (TYLKO
DLA MODELU SP 526)

Naciskając zawór (rys. 13.E) ciśnienie
w cylindrze zmniejsza się i rozruch
maszyny staje się łatwiejszy.

Hamulec łańcucha włączony. Jest
to możliwe, gdy przednia osłona
dłoni (rys. 1.D) jest całkowicie
przesunięta do przodu.
Nie korzystać z urządzenia, gdy
hamulec łańcucha działa nieprawidłowo i
skontaktować się ze Państwa sprzedawcą w
celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli.
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3. trzymając prowadnicę uniesioną w górze, za
pomocą klucza dostarczonego w zestawie,
dokręcić do końca nakrętki obudowy (rys. 9).

6. UŻYTKOWANIE MASZYNY
WAŻNE Zasady bezpieczeństwa pracy
opisane zostały w rozdz. 2. Postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami,
aby uniknąć poważnych zagrożeń i
niebezpieczeństw podczas pracy maszyny.
6.1

Nie pracować z luźnym łańcuchem,
aby nie stwarzać zagrożenia i nie
dopuścić do sytuacji, w której łańcuch
zsunąłby się z szyn prowadnicy.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

WAŻNE W pierwszym okresie
użytkowania urządzenia, należy znacznie
częściej kontrolować naprężenie łańcucha
z powodu jego wyciągania się.

Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać
pewnych kontroli i czynności, niezbędnych do
zapewnienia bezpieczeństwa warunków pracy
jak i również jak najwyższej wydajności.

6.1.4

WAŻNE Urządzenie jest dostarczane
z pustymi zbiornikami mieszanki oleju
z benzyną i oleju smarującego.

Przygotowanie maszyny do pracy

• Urządzenie zabezpieczające
przed zamarzaniem
W przypadku użycia piły w temperaturze poniżej
+ 5 ° C, przed włączeniem urządzenia, należy
uruchomić urządzenie zabezpieczające przed
zamarzaniem w celu uniemożliwenia powstania
lodu wewnątrz gaźnika, a w konsekwencji zmniejszenia mocy silnika lub spowodowania nieregularnej pracy silnika.

6.1.1 Uzupełnianie paliwa
Przed użyciem maszyny należy napełnić
zbiornik paliwa. W celu przygotowania
mieszanki i zachowania środków ostrożności
dotyczących uzupełniania paliwa, patrz par. 7.3.
6.1.2 Uzupełnianie oleju smarującego
prowadnicę i łańcuch

Urządzenie zostało wyposażone w otwór wentylacyjny umieszczony na osłonie cylindra tak, aby
umożliwić przepływ gorącego powietrza do silnika.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia,
należy uzupełnić poziom oleju smarującego. W
celu zapoznania się ze sposobami i środkami
ostrożności dotyczącymi uzupełniania
oleju smarującego, patrz par. 7.4.

W normalnych warunkach (temperatury powyżej
+ 5 ° C), należy użytkować urządzenie w trybie
normalnego funkcjonowania, to znaczy w trybie,
jaki zastał ustawiany fabrycznie.
Aby przełączyć urządzenie z trybu "Normalny na
"Zabezpieczający przed zamarzaniem" (i vice
versa) należy:

6.1.3 Kontrola naprężenia łańcucha
Wykonywać wszystkie czynności
przy wyłączonym silniku.

1. zatrzymać urządzenie (par. 6.6):
2. zdjąć pokrywę filtra powietrza
i filtr powietrza(par. 8.2);

Założyć grube rękawice robocze.
Skontrolować naprężenie łańcucha.
Naprężenie jest prawidłowe, w momencie,
gdy unosząc łańcuch w połowie
prowadnicy, ogniwa napędzające nie
wychodzą z prowadnicy (rys. 10).
Aby wyregulować naprężenie łańcucha:
1. poluzować nakrętki obudowy za pomocą
klucza dostarczonego w zestawie;
2. odpowiednio przekręcić śrubę mocującą
napinacz łańcucha (rys. 8.A) aż do
otrzymania właściwego naprężenia łańcucha;

3.a

w modelach SP 386, SP 426:
–– zdjąć nasadkę urządzenia
zabezpieczającego przed zamarzaniem
umieszczoną po prawej stronie
pokrywy cylindra(rys. 14.A);
–– obrócić nasadkę urządzenia
zabezpieczającego przed zamarzaniem
tak, aby symbol "ŚNIEG" był skierowany
w dół, pozostawiając otwarty
otwór wentylacyjny (rys. 14.B);

3.b

w modelach SP 466, SP 526:
–– odkręcić śruby mocujące pokrywę
cylindra(rys. 15.A) (2 śruby wewnątrz
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i jedna na zewnątrz pokrywy) i zdjąć
pokrywę cylindra(rys. 15.B);
–– zdjąć nasadkę urządzenia
zabezpieczającego przed
zamarzaniem(rys. 16.A)umieszczoną
po środku, w tylnej części
pokrywy cylindra(rys. 16.B);
–– obrócić nasadkę urządzenia
zabezpieczającego przed zamarzaniem
tak, aby symbol "ŚNIEG" był skierowany
w dół (rys. 17.A) tak, aby pozostawić
otwarty otwór wentylacyjny (rys. 17.B);
–– zamontować pokrywę cylindra.
4. zamontować filtr powietrza wraz
z pokrywą (par. 8.2).

Śruby na urządzeniu
i na prowadnicy
Prowadnica (rys. 1.F)
Łańcuch (rys. 1.G)

Filtr powietrza
(rys. 38.B)
Kable elektryczne
i kabel świecy

UWAGA W przypadku stosowania
urządzenia w trybie "Zabezpieczającym przed
zamarzaniem" w temperaturach wyższych
niż +5° C, mogą wystąpić problemy związane
z zapłonem i niewłaściwą prędkością pracy
silnika. Tak więc należy zawsze sprawdzić, czy
maszyna została przestawiona na normalny
tryb funkcjonowania ( nasadka urządzenia
zabezpieczającego przed zamarzaniem po
stronie symbolu «SŁOŃCE» i otwór wentylacyjny
zamknięty) w przypadku, gdy nie ma już
niebezpieczeństwa tworzenia się lodu .
6.2 KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA
Ponadto, należy przeprowadzić kontrole
bezpieczeństwa i sprawdzić, czy wyniki
odpowiadają danym z tabel.
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia należy zawsze przeprowadzić
kontrole bezpieczeństwa.

Zawsze przeprowadzać
codzienną kontrolę maszyny przed
jej użyciem, po upadku lub innych
wstrząsach w celu wykrycia wszelkich
uszkodzeń lub istotnych wad.
6.2.1 Kontrola ogólna
Część
Uchwyty i osłony
(rys. 1.B - 1.E)

Wynik
Czyste, suche,
wolne od oleju i
smaru, prawidłowo
i bezpiecznie
zamontowane na
urządzeniu.

Dobrze dokręcone
(nie poluzowane)
Zamontowana
prawidłowo
Naostrzony, nie
uszkodzony lub
zużyty, prawidłowo
zamontowany
i naprężony.
Czysty

Nieuszkodzone,
niepowodujące
powstawania iskier.
Nasadka świecy
Nienaruszona
zapłonowej (rys. 31.A). i prawidłowo
zamontowana na
świecy zapłonowej
6.2.2

Test funkcjonowania maszyny

Działanie
Włączyć maszynę
(par. 6.3)

Wynik
Łańcuch (rys. 1.G) nie
powinien poruszać
się podczas, gdy
silnik pracuje na
minimalnych obrotach.

Nie używać
urządzenia, jeśli
łańcuch porusza
się, podczas gdy
silnik pracuje
na minimalnych
obrotach. W tym
przypadku należy
skontaktować się
ze sprzedawcą.
Włączyć jednocześnie Dźwignie powinny
dźwignię regulacji
mieć swobodny i
obrotów silnika (rys.
niewymuszony zakres
12.B) i dźwignię
ruchu. Łańcuch
blokady obrotów
przemieszcza się.
silnika (rys. 12.C).
Zwolnić dźwignię
Dźwignie
regulacji obrotów
powinny szybko
silnika (rys. 12.B) i
i automatycznie
dźwignię blokady
powrócić do pozycji
obrotów silnika
neutralnej, silnik
(rys. 12.C).
powinien szybko
powrócić na
minimalne obroty,
a łańcuch powinien
się zatrzymać.
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Działanie
Włączyć dźwignię
regulacji obrotów
silnika (nie naciskając
dźwigni blokady)
(rys. 12.C)
Uruchomić przełącznik
rozruchu/zatrzymania
silnika (rys. 11.C)

KONTROLA
HAMULCA
ŁAŃCUCHA
1. Włączyć urządzenie
(par. 6.3 ):
2. Mocno chwyć
uchwyty obiema
rękami.
3. Wciskając
dźwignię regulacji
obrotów silnika, w
celu utrzymania
łańcucha w ruchu,
popchnąć do przodu
przednią osłonę
ręki, wykorzystując
do tego wierzch
dłoni (par. 5.7 ).

Wynik
Dźwignia regulacji
obrotów silnika jest
zablokowana.
Przełącznik powinien z
łatwością przechodzić
z jednej pozycji do
drugiej i wraz z jego
zwolnieniem powinien
automatycznie
powrócić do pozycji
wyjściowej.

4. Upewnić się, że hamulec łańcucha
jest włączony(par. 5.7).
WAŻNE Aby uniknąć zerwania, nie wyciągać
całej linki rozrusznika, nie ciągnąć jej po brzegu
otworu prowadnicy i zwalniać ją powoli, unikając
jej gwałtownego, niekontrolowanego powrotu.
WAŻNE Nie wolno owijać linki
rozrusznika wokół dłoni.
Nigdy nie uruchamiać piły łańcuchowej
przez upuszczenie jej, trzymając ją za
linkę rozrusznika. Czynność ta jest bardzo
niebezpieczna, ponieważ całkowicie traci
się kontrolę nad maszyną i łańcuchem.
UWAGA Przełącznik pozostaje zawsze
w pozycji wyjściowej (par. 5.1).

3. Łańcuch powinien
natychmiast się
zatrzymać.
Kiedy łańcuch
się zatrzyma,
natychmiast zwolnić
dźwignię regulacji
obrotów silnika i
wyłączyć hamulec
łańcucha (par. 5.7).

Jeśli którykolwiek wynik różni się od
danych wskazanych w poniższych tabelach,
nie należy użytkować urządzenia! Zanieść
maszynę do centrum serwisowego w
celu dokonania przeglądu i naprawy.
6.3 URUCHOMIENIE
WAŻNE Na urządzeniu umieszczona jest
etykieta (rysunek 2), która podsumowuje
najważniejsze fazy uruchamiania urządzenia.
Etykieta pełni funkcję krótkiego przewodnika
i nie zastępuje procedury opisanej poniżej.
Przed uruchomieniem maszyny:
1. Położyć maszynę na stabilnej powierzchni.
2. Zdjąć osłonę prowadnicy (rys. 1.K)
i osłonę zderzaka szponowego
(rys. 1.J) (jeśli jest nałożona).
3. Upewnić się, że prowadnica i
łańcuch nie dotykają powierzchni
czy innych przedmiotów.

6.3.1

Uruchomienie na zimno

Przez uruchomienie na "zimno"
rozumie się uruchomienie przeprowadzone
co najmniej po 5 minutach od zatrzymania
silnika lub po uzupełnieniu paliwa.
1. Włączyć ssanie, przesuwając
dźwignię do pozycji "B"(rys. 11.B).
2. Nacisnąć przycisk pompki paliwa (rys. 12.A)
6 razy, aby wspomóc spust paliwa z gaźnika.
3. Tylko dla modelu SP 526:
Nacisnąć zawór dekompresyjny (rys. 13.E).
UWAGA Natychmiast po uruchomieniu
silnika, zawór automatycznie powraca
do swojej pierwotnej pozycji.
4. Oprzeć urządzenie stabilnie o podłoże,
trzymając je jedną ręką za uchwyt przedni
i podtrzymując je stopą wsuniętą w
uchwyt tylny, tak by nie stracić kontroli nad
urządzeniem podczas uruchamiania(rys. 18).

Jeżeli maszyna nie jest mocno
przytrzymywana, pchnięcie silnika mogłoby
doprowadzić do utraty równowagi operatora
lub do odrzutu prowadnicy na jakiejś
przeszkodzie lub w stronę samego operatora.
5. Pociągnąć powoli uchwyt linki rozrusznika
na długość 10 - 15 cm, aż do wyczucia
pewnego oporu, po czym pociągnąć
kilkakrotnie za uchwyt linki, aż do usłyszenia
pierwszych odgłosów zapłonu.
6. Wyłączyć ssanie (rys. 11.A), przesuwając
dźwignię do pozycji «A».
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7. Pociągnąć powtórnie uchwyt linki
rozrusznika, aż do uzyskania
regularnego zapłonu silnika.
8. Jak tylko silnik zacznie pracować, na
krótko uruchomić dźwignię regulacji
obrotów silnika (rys. 12.B) , aby
wyłączyć wstępne przyspieszenie i
doprowadzić silnik na minimalne obroty.
9. Zwolnić hamulec łańcucha(par. 5.7).
WAŻNE Nie należy pozostawiać silnika
na wysokich obrotach z włączonym
hamulcem łańcucha; może to spowodować
przegrzanie i uszkodzenie sprzęgła.
10. Pozostawić silnik na minimalnych
obrotach przez co najmniej 1 minutę przed
rozpoczęciem użytkowania maszyny.
WAŻNE Jeżeli uchwyt linki rozrusznika
będzie pociągany zbyt często przy włączonym
ssaniu, silnik może ulec zalaniu paliwem
i tym samym utrudnić uruchomienie. W
przypadku zalania silnika (patrz par. 15.5).
6.3.2 Rozruch na gorąco
W celu przeprowadzenia rozruchu na gorąco
(natychmiast po zatrzymaniu silnika):
1. Nacisnąć przycisk pompki paliwa (rys. 12.A)
6 razy, aby wspomóc spust paliwa z gaźnika.
2. Tylko dla modelu SP 526:
Nacisnąć zawór dekompresyjny (rys. 13.E).
UWAGA Natychmiast po uruchomieniu
silnika, zawór automatycznie powraca
do swojej pierwotnej pozycji.
3. Włączyć i wyłączyć ssanie, przesuwając
najpierw dźwignię do pozycji "B", po
czym od razu przemieścić ją z powrotem
do pozycji "A" (rys. 11.B, rys. 11.A);
postępując w ten sposób uruchomione
zostanie wstępne przyspieszenie.
4. Postępować zgodnie z punktami 4 - 7 - 8
- 9 poprzedniej procedury (par. 6.3.1).
6.4

PRACA

Przed wykonaniem po raz pierwszy ścinki
drzewa lub obcięcia konarów, należy:
–– przejść specjalne przeszkolenie co
do użycia tego typu urządzenia;
–– zapoznać się uważnie z zaleceniami
bezpieczeństwa i instrukcjami obsługi
zawartymi w niniejszej instrukcji;

–– przećwiczyć cięcie na kłodach leżących
na ziemi lub zamocowanych na stojakach
w taki sposób, aby nabyć praktykę
obchodzenia się z urządzeniem i poznać
najbardziej odpowiednie techniki cięcia.
W celu rozpoczęcia pracy, należy
postępować w następujący sposób:
• Przed uruchomieniem napędu zawsze
wyłączyć hamulec łańcucha.
• Podczas pracy urządzenie powinno być
zawsze mocno trzymane obydwiema
rękami, lewa ręka na uchwycie przednim
a prawa na uchwycie tylnym, niezależnie
od ewentualnej leworęczności operatora.
Natychmiast zatrzymać silnik, jeżeli
łańcuch zablokuje się podczas pracy.
6.4.1

Kontrole przeprowadzane w
trakcie pracy urządzenia

6.4.1.a Kontrola naprężenia łańcucha
Podczas pracy łańcuch stopniowo
się wydłuża, dlatego należy często
sprawdzać jego napięcie (par. 6.1.3).
6.4.1.b Kontrola dopływu oleju
WAŻNE Nie należy korzystać z urządzenia
bez wcześniejszego uzupełnienia oleju
smarowania łańcucha i prowadnicy! Zbiornik
oleju może opróżnić się prawie całkowicie za
każdym razem, gdy zabraknie paliwa. Należy
pamiętać, by napełnić zbiornik oleju za każdym
razem, gdy tankuje się paliwo (par. 7.4).
Upewnić się, że prowadnica i łańcuch
są na odpowiednim miejscu podczas
dokonywania kontroli dopływu oleju.
Włączyć silnik (par. 6.3), utrzymywać go
na średnich obrotach i sprawdzić, czy
olej smarowania łańcucha i prowadnicy
jest odpowiednio rozprowadzany, tak
jak pokazano to na (rys. 19).
Przepływ oleju w łańcuchu może być regulowany
poprzez regulację wkrętakiem odpowiedniej
śruby nastawczej pompy (rys. 20.A),
umieszczonej w dolnej części urządzenia.
Oto symbol, który oznacza
sterownik pompy olejowej:
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-

+

Przekręcić
wkrętakiem do
położenia "+",
aby zwiększyć
przepływ oleju
do łańcucha;
przekręcić do
położenia "-",
aby zmniejszyć
przepływ.

6.4.2 Techniki pracy
6.4.2.a Okrzesywanie drzewa
Upewnić się, że w miejscu opadania
gałęzi nie ma innych przedmiotów.
1. Przyjąć pozycję po przeciwnej
stronie w stosunku do gałęzi
przeznaczonych do obcięcia.
2. Wykonywać cięcie, zaczynając od
niższych gałęzi, a następnie przejść
do cięcia wyższych partii gałęzi.
3. Wykonywać cięcie od góry do
dołu, by zapobiec zablokowaniu
się prowadnicy(rys. 21).
6.4.2.b Ścinka drzewa
WAŻNE Kiedy dwie lub więcej osób
jednocześnie wykonuje przycinanie dłużycy
lub ścinkę drzewa, prace te powinny być
prowadzone na oddalonych od siebie
obszarach, a odległość pomiędzy nimi powinna
wynosić co najmniej dwie wysokości drzewa
przeznaczonego do wycinki. Nie ścinać drzew,
gdy istnieje ryzyko spowodowania zagrożenia
dla osób, potrącenia linii energetycznej
lub wyrządzenia szkód materialnych. W
przypadku, gdy drzewo zetknie się z siecią
linii dystrybucji energii, należy niezwłocznie
powiadomić firmę odpowiedzialną za sieć.
Przed przystąpieniem do ścinki drzewa:
–– należy wziąć pod uwagę naturalne
nachylenie drzewa, stronę po której
gałęzie są większe i kierunek wiatru, aby
ocenić w jaki sposób drzewo upadnie;
–– usunąć z drzewa brud, kamienie, kawałki
kory, gwoździe, klamry i druty;
–– uwolnić teren wokół drzewa od przeszkód
i upewnić się, czy podłoże jest stabilne;
–– wyznaczyć drogi ewakuacyjne, usuwając
przeszkody; drogi ewakuacyjne powinny
być wyznaczone w kierunku przeciwnym
do kierunku upadku drzewa o około 45°
(rys. 22) i powinny umożliwić ucieczkę

operatora w bezpieczną okolicę, oddaloną
około 2,5 razy w stosunku do wysokości
drzewa przeznaczonego do wycinki;
–– należy stać powyżej terenu, na
który prawdopodobnie potoczy się
drzewo lub upadnie po wycięciu.
• Rzaz podcinający
1. Kierując się znakami umieszczonymi
na pile (rys. 23. A), obrać punkt na
obszarze, po stronie, na którą chce
się, by drzewo upadło (rys. 23.B).
2. Ustawić się po prawej stronie drzewa, za piłą.
3. Wykonać poziomy rzaz na głębokość
1/3 średnicy drzewa, prostopadle do
kierunku upadku drzewa, (rys. 24.A).
• Rzaz ścinający
4. Wykonać rzaz ścinający na
wysokości co najmniej 5 cm powyżej
rzazu poziomego (rys. 24.B).
5. Wykonać rzaz ścinający w taki sposób,
aby pozostawić nieodpiłowaną część
pnia, który posłuży jako zawias (rys. 24.C).
Drewniany zawias zapobiega skręcaniu
drzewa i jego upadku w złym kierunku.
Nie wykonywać przecięć na zawiasie.
6. Bez wyjmowania prowadnicy,
zmniejszać stopniowo grubość
zawiasu, aż do upadku drzewa.
7. Jeżeli istnieje jakiekolwiek ryzyko,
że drzewo nie spadnie w żądanym
kierunku, lub że może przechylić się do
tyłu i zgnieść łańcuch zębaty, zatrzymać
cięcie przed dokończeniem rzazu
ścinającego i zastosować drewniane,
plastykowe lub aluminiowe kliny (rys.
24.D) w celu otwarcia cięcia. Spowodować
upadek drzewa wzdłuż pożądanej linii
upadku, uderzając młotem w klin.
8. Kiedy drzewo zaczyna upadać, należy
wyjąć i wyłączyć urządzenie (par. 6.6),
położyć na ziemi, a następnie oddalić się
z miejsca upadku po wyznaczonej ścieżce
ewakuacyjnej. Należy uważać na spadające
z góry gałęzie, i gdzie stawia się stopy.
6.4.2.c Okrzesywanie gałęzi
Okrzesywanie oznacza obcinanie
gałęzi ze ściętego drzewa.
Należy zwrócić uwagę na punkty
podparcia gałęzi o ziemię i sprawdzić,
czy nie jest ona naprężona oraz na
kierunek, który może obrać gałąź
podczas cięcia i ewentualną niestabilność
drzewa po odcięciu gałęzi.
PL - 13

Podczas przycinania, należy pozostawić
niższe, większe gałęzie, aby pień
mógł oprzeć się o ziemię.
Usuwać małe gałęzie za pomocą
pojedynczego cięcia (rys. 25.A).
Najlepiej jest obcinać naprężone gałęzie
od dołu do góry, aby uniknąć zgięcia
piły łańcuchowej (rys. 25.B).

W trakcie końcowego etapu cięcia, w celu
utrzymania kontroli nad pniem, należy zmniejszyć
nacisk bez puszczania rękojeści piły. Nie
należy dopuścić, by piła dotknęła podłoża.
6.5 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UŻYTKOWANIA

6.4.2.d Cięcie dłużycy

UWAGA Podczas pierwszych 6-8
godzin użytkowania maszyny, unikać pracy
silnika na maksymalnych obrotach.

Cięcie dłużycy oznacza cięcie pnia
w poprzek jego długości.

WAŻNE Zatrzymać maszynę
(par. 6.6) podczas przemieszczania
się pomiędzy strefami pracy.

Należy upewnić się, że stopy są stabilnie
oparte o podłoże i że masa ciała jest
równomiernie rozłożona na obie nogi. Jeśli
to możliwe, należy podnieść i wesprzeć
pień za pomocą gałęzi, pni lub kłód.

6.6 ZATRZYMANIE

Cięcie dłużycy jest ułatwione użyciem
zderzaka szponowego (rys. 1.I):
1. wbić zderzak szponowy w pień i
podważając go,wykonać urządzeniem ruch
w kształcie łuku, co pozwoli prowadnicy
wgłębić się w drewno (rys. 26);
2. powtórzyć czynność kilka razy, jeśli
jest to konieczne, zmieniając punkt
oparcia zderzaka szponowego.

W celu zatrzymania urządzenia:
1. Zwolnić dźwignię regulacji obrotów
silnika (rys. 12.B) i pozostawić silnik na
minimalnych obrotach przez kilka sekund.
2. Nacisnąć przełącznik (rys.
11.C) w pozycji «O».
3. Odczekać do zatrzymania się łańcucha.
Po ustawieniu dźwigni regulacji
obrotów silnika w pozycji biegu jałowego,
należy odczekać kilka sekund zanim
łańcuch zatrzyma się całkowicie.

• Pień oparty o ziemię
Gdy pień oparty jest na całej długości, jest
cięty od góry (cięcie górne) (rys. 27.A).
–– Przeciąć do około połowy średnicy,
a następnie obrócić pień i dokończyć
cięcie z drugiej strony.

Od razu po wyłączeniu urządzenia
silnik może być bardzo gorący. Nie dotykać.
Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

• Pień oparty tylko na jednym końcu
Gdy pień oparty jest o ziemię
tylko na jednym końcu:
–– należy przeciąć 1/3 średnicy pnia od
dołu (cięcie dolne) (rys. 28.A);
–– Następnie należy dokonać ostatecznego
cięcia, wykonując górne cięcie
dłużycy w celu zetknięcia się z
pierwszym cięciem (rys. 28.B).

6.7 WSKAZÓWKI PO ZAKOŃCZENIU
UŻYTKOWANIA

• Pień podparty na obu końcach
Gdy pień oparty jest o ziemię na obu końcach:
–– należy przeciąć 1/3 średnicy pnia,
zaczynając od góry (przecinanie
dłużycy górne) (rys. 29.A);
–– Następnie dokonać ostatecznego cięcia,
wykonując przecięcie dłużycy dolne poniżej
2/3 grubości dolnej w celu zetknięcia
się z pierwszym cięciem (rys. 29.B).
• Pień przechylony
Podczas cięcia pnia na skarpie, należy
zawsze stać powyżej pnia (rys. 30).
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–– Odłączyć nasadkę ze świecy
zapłonowej (rys. 31.A).
–– Zamontować osłonę prowadnicy.
–– Odczekać, aż urządzenie ostygnie.
–– Poluzować nakrętki montujące prowadnicę
w celu zmniejszenia napięcia łańcucha.
–– Starannie oczyścić urządzenie z
kurzu i zanieczyszczeń i usunąć z
łańcucha wszystkie pozostałości
trocin lub oleju. (par. 7.5, par. 7.6).
–– Sprawdzić, czy nie ma poluzowanych
lub uszkodzonych części. W razie
konieczności, wymienić uszkodzone
części i dokręcić ewentualnie
obluzowane śruby i nakrętki.

• Nigdy nie używać maszyny, gdy jej części
składowe są zużyte lub uszkodzone.
Części uszkodzone muszą być
wymienione, nigdy nie naprawiane.

WAŻNE Zatrzymać maszynę (par. 6.6),
odłączyć nasadkę ze świecy zapłonowej
(rys. 31.A)i zamontować osłonę prowadnicy
za każdym razem, gdy urządzenie pozostaje
bez nadzoru lub, gdy nie jest w użyciu.

WAŻNE Wszystkie czynności
konserwacyjne i regulacyjne maszyny
nieopisane w niniejszej instrukcji powinny być
wykonywane przez Państwa sprzedawcę lub
w autoryzowanym centrum serwisowym.

7. KONSERWACJA ZWYCZAJNA
7.1

INFORMACJE OGÓLNE

7.2

WAŻNE Zasady bezpieczeństwa pracy
opisane zostały w rozdz. 2. Postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami,
aby uniknąć poważnych zagrożeń i
niebezpieczeństw podczas pracy maszyny.

PRZYGOTOWANIE
MIESZANKI PALIWOWEJ

Maszyna jest wyposażona w dwusuwowy
silnik, który wymaga użycia mieszanki
sporządzonej z benzyny bezołowiowej
i oleju do silników dwusuwowych.

Przed przystąpieniem do
kontroli, czyszczenia lub konserwacji/
regulacji urządzenia:
• zatrzymać urządzenie;
• odczekać, aż łańcuch
zatrzyma się całkowicie;
• zamontować osłonę prowadnicy,
za wyjątkiem przypadków
interwencji bezpośrednio na
prowadnicy lub łańcuchu;
• zdjąć nasadkę ze świecy
zapłonowej (rys. 31.A);
• odczekać, aż silnik będzie
dostatecznie schłodzony;
• przeczytać odpowiednie
instrukcje obsługi;
• nosić odpowiednią odzież, rękawice
robocze i okulary ochronne.

WAŻNE Używanie samej benzyny
niszczy silnik i powoduje utratę gwarancji.
WAŻNE Używać wyłącznie paliwa
i oleju dobrej jakości, aby utrzymać
dobre rezultaty pracy i zagwarantować
trwałość elementów mechanicznych.
7.2.1

Cechy benzyny

Stosować wyłącznie benzynę bezołowiową
z liczbą oktanów nie niższą niż 90 N.O.

• Częstotliwość i rodzaje czynności
konserwacyjnych są przedstawione w "Tabeli
konserwacji" patrz rozdz. 12). Niniejsza
tabela została opracowana w celu ułatwienia
czynności zmierzających do utrzymania
wydajności maszyny i zapewnienia warunków
bezpiecznego eksploatowania. Są w niej
podane najważniejsze czynności oraz
częstotliwość ich wykonywania. Wykonać
odpowiednie czynności konserwacyjne,
przestrzegając terminu przeglądu.
• Stosowanie nieoryginalnych części
zamiennych i akcesoriów może mieć
negatywny wpływ na działanie i
bezpieczeństwo maszyny. Producent
nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia lub obrażenia ciała
spowodowane przez tego typu produkty.
• Oryginalne części zamienne dostarczane
są przez warsztaty serwisowe i
autoryzowanych dealerów.

WAŻNE Benzyna zielona powoduje
tworzenie się osadów w zbiorniku, jeżeli
pozostaje w nim powyżej 2 miesięcy.
Zawsze używać benzyny świeżej!
7.2.2

Cechy oleju

Stosować wyłącznie wysokogatunkowy
olej syntetyczny odpowiedni do
silników dwusuwowych o minimalnej
specyfikacji JASO FC.
Oleje przeznaczone specjalnie do tego
typu silników, zapewniające najwyższy
poziom bezpieczeństwa, mogą być
zakupione u Państwa sprzedawcy.
Używanie tego typu olejów pozwala na
otrzymanie mieszanki 2,5%, gdzie 1 część
oleju przypada na 40 części benzyny.
7.2.3

Przygotowanie i
przechowywanie mieszanki

Tabela przedstawia ilość benzyny i oleju
potrzebnych do przygotowania mieszanki.
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Benzyna
litry

Olej syntetyczny do
silnika 2-suwowego
litry

1

0,025

2

0,050

3

0,075

5

0,125

10

0,250

W celu przygotowania mieszanki należy:
1. Wlać do homologowanego kanistra
około połowy ilości benzyny.
2. Dodać całość oleju.
3. Uzupełnić pozostałą benzyną.
4. Zakręcić korek i wstrząsnąć energicznie.

5. Przeprowadzić tankowanie paliwa
przy pomocy lejka i unikać napełniania
zbiornika do samego brzegu.
UWAGA Podczas korzystania z urządzenia,
można sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku za
pomocą odpowiedniego okienka (rys. 32.B).
7.4

UWAGA Na korku zbiornika oleju
smarującego prowadnicę i łańcuch (rys. 32.C)
umieszczony jest następujący symbol:
Zbiornik oleju smarującego
prowadnicę i łańcuch

WAŻNE Mieszanka ulega procesom
starzenia. Nie przygotowywać zbyt dużych ilości
mieszanki, aby uniknąć powstawania osadów.
WAŻNE Przechowywać zbiorniki z mieszanką
i benzyną dobrze oznakowane tak, aby uniknąć
ich pomylenia w momencie użytkowania.
WAŻNE Oczyszczać okresowo
zbiorniki benzyny i mieszanki w celu
usunięcia ewentualnych osadów.
7.3

TANKOWANIE PALIWA

Tankowanie paliwa powinno
odbywać się przy zatrzymanym silniku
i zdjętej nasadce świecy zapłonowej.
Przed przystąpieniem do uzupełniania paliwa:
1. Wstrząsnąć energicznie kanistrem mieszanki.
2. Ustawić maszynę na płaskim,
stabilnym podłożu z korkiem
zbiornika skierowanym do góry.
UWAGA Na korku zbiornika paliwa (rys.
32.A) umieszczony jest następujący symbol:

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA
OLEJU SMARUJĄCEGO
PROWADNICĘ I ŁAŃCUCH

WAŻNE Należy stosować wyłącznie olej
do pił łańcuchowych lub olej kleisty do pił
łańcuchowych. Nie używać zanieczyszczonego
oleju, aby nie zapchać filtra w zbiorniku i uniknąć
bezpowrotnego uszkodzenia pompy oleju.
Używanie oleju dobrej jakości jest podstawą
odpowiedniego smarowania części
tnących; olej zużyty lub niskiej jakości
uniemożliwia prawidłowe smarowanie i
skraca żywotność łańcucha i prowadnicy.
–– Całkowicie napełnić zbiornik oleju (przy
pomocy lejka) za każdym razem, gdy
wykonuje się tankowanie. Pojemność
zbiornika oleju jest tak obliczona, aby
najpierw zabrakło paliwa, a potem
oleju. W ten sposób unika się ryzyka
uruchomienia urządzenia bez smaru.
7.5

CZYSZCZENIE MASZYNY I SILNIKA

Każdorazowo po zakończeniu pracy, wyczyścić
dokładnie urządzenie z kurzu i zanieczyszczeń.
• Aby ograniczyć ryzyko pożaru:
–– utrzymywać maszynę, a w szczególności
Zbiornik mieszanki
silnik i obszar tłumika w czystości,
bez pozostałości trocin, gałązek,
liści lub nadmiaru smaru;
–– odpowiednio często czyścić
3. Oczyścić korek zbiornika i obszar dokoła
żeberka cylindra za pomocą
w celu uniknięcia przedostania się
sprężonego powietrza (rys. 33).
zanieczyszczeń podczas uzupełniania paliwa.
• Aby zapobiec przegrzaniu i
4. Otwierać ostrożnie korek zbiornika
uszkodzeniu silnika:
w celu stopniowego uwolnienia
–– kratki zasysania powietrza chłodzącego
nagromadzonego gazu.
(rys. 34) powinny być czyste, wolne
od trocin i innych zanieczyszczeń.
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• Utrzymywać w czystości bęben sprzęgła
bez pozostałości trocin i zanieczyszczeń
(rys. 35), zdejmując okresowo obudowę
sprzęgła (par. 4.2) i montując ją
właściwie po zakończeniu czynności.
Co 30 godzin pracy należy wykonać
smarowanie wewnętrznego łożyska, zlecając
tą czynność Państwa sprzedawcy.
7.6

Czyszczenie musi być przeprowadzane
co 8-10 godzin pracy.
W celu oczyszczenia filtra:
1. Odczepić języczek (rys. 37.A) i
zdjąć pokrywę (rys. 37.B).
2. Nacisnąć metalowy zatrzask na
filtrze powietrza, aż do momentu
usłyszenia kliknięcia (rys. 38.A).
3. Wyjąć filtr powietrza (rys. 38 B) i otrzepać
go delikatnie, aby usunąć brud, a następnie
wyczyścić go miękką szczoteczką.
4. Jeśli filtr jest całkowicie zapchany przemyć
go czystą benzyną. Gdyby było używane
sprężone powietrze, kierować strumień
od wewnątrz na zewnątrz (rys. 39).
5. Założyć ponownie filtr (rys. 40.B),
pociągnąć metalowy zatrzask (rys. 40.A)
aż do momentu usłyszenia kliknięcia,
które blokuje filtr na swoim miejscu.
6. Założyć ponownie pokrywę (rys. 41.A),
upewniając się, że wszystkie elementy
są prawidłowo umieszczone w swoich
gniazdach w pokrywie cylindra(rys. 41.B).
7. Zaczepić języczek, wsuwając najpierw
dół, a następnie naciskając górę aż do
momentu usłyszenia kliknięcia (rys. 41.C).

CZYSZCZENIE ŁAŃCUCHA

Każdorazowo, po każdym użyciu, usunąć z
łańcucha wszelkie pozostałości trocin lub oleju.
W przypadku mocnego zaolejenia lub
pokrycia żywicą, zdjąć łańcuch i umieścić go
na kilka godzin w zbiorniku ze specjalnym
detergentem. Następnie spłukać go czystą
wodą i przed ponownym zamontowaniem
na urządzeniu, pokryć odpowiednim
sprayem przeciwkorozyjnym.
7.7

CHWYTAK ŁAŃCUCHA

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan
chwytaka łańcucha (rys.1.H) i dokonać jego
naprawy w razie wykrycia uszkodzenia.
7.8

NAKRĘTKI I ŚRUBY MOCUJĄCE

• Sprawdzić przed każdym użyciem, czy
wszystkie śruby i nakrętki są odpowiednio
dokręcone, aby mieć pewność, że urządzenie
jest w bezpiecznym stanie technicznym.
• Systematycznie, przed każdym
użyciem, sprawdzać, czy uchwyty
są dobrze zamocowane.

8. KONSERWACJA NADZWYCZAJNA
8.1

OTWORY SMAROWANIA
URZĄDZENIA I PROWADNICY

Codziennie, przed każdym użyciem, zdjąć
pokrywę sprzęgła (par. 4.2), zdemontować
prowadnicę i sprawdzić, czy otwory
smarowania urządzenia (rys. 36.A) i
prowadnicy (rys. 36.B) nie są zapchane.
8.2 CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA
WAŻNE Czyszczenie filtra powietrza
ma zasadnicze znaczenie dla
dobrego funkcjonowania i trwałości
urządzenia. Nie pracować bez filtra lub z
uszkodzonym filtrem, aby nie spowodować
nieodwracalnych szkód silnika.

8.3 BĘBEN SPRZĘGŁA
Raz na miesiąc należy zlecić w punkcie
sprzedaży przegląd integralności metalowego
kołnierza wokół bębna sprzęgła.
Kołnierz należy wymienić, gdy jest
uszkodzony lub zdeformowany.
8.4 ZĘBATKA ŁAŃCUCHA
Należy okresowo kontrolować stan
zębatki w punkcie sprzedaży i wymienić
ją na nową, jeżeli ulegnie zużyciu.

Nie montować nowego łańcucha
na zużytej zębatce lub odwrotnie.
8.5 KONTROLA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ
Dostęp do świecy zapłonowej (rys.
31.A) jest możliwy poprzez zdjęcie
pokrywy filtra powietrza(rys. 37.B).
Okresowo, zdemontować i oczyścić
świecę usuwając ewentualne osady
metalową szczoteczką (rys. 42.A).
Sprawdzić i przywrócić prawidłową
odległość między elektrodami (rys. 42.B).
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Zamontować z powrotem świecę
zapłonową, dokręcając ją do oporu
kluczem dostarczonym w zestawie.
Świeca powinna być wymieniana na świecę o
analogicznych właściwościach w przypadku
spalonych elektrod lub zniszczonego izolatora
oraz w każdym przypadku co 100 godzin pracy.
8.6 LINKA ROZRUSZNIKA
Linka rozrusznika powinna być wymieniona w
punkcie sprzedaży w momencie stwierdzenia
pierwszych oznak jej uszkodzenia.
8.7 KONSERWACJA ŁAŃCUCHA
ZĘBATEGO
Ze względów bezpieczeństwa i
polepszenia wydajności, łańcuch tnący
powinien być zawsze dobrze naostrzony.
Ostrzenie łańcucha jest konieczne, gdy:
–– Trociny przypominają proszek.
–– Potrzebny jest większy
nacisk podczas cięcia.
–– Cięcie nie jest prostoliniowe.
–– Wibracje zwiększają się.
–– Zużycie paliwa wzrasta.
Jeżeli łańcuch nie jest
wystarczająco naostrzony, zwiększa
się ryzyko odbicia (kickback).
WAŻNE Zaleca się powierzyć czynność
ostrzenia specjalistycznemu serwisowi,
gdzie zostanie ona wykonana przy
zastosowaniu specjalnej aparatury, która
gwarantuje minimalne usunięcie materiału i
równomierne naostrzenie wszystkich ostrzy.
8.7.1 Ostrzenie łańcucha
Ostrzenie łańcucha wykonuje się za pomocą
odpowiedniego pilnika o przekroju okrągłym
i odpowiedniej średnicy w zależności od
typu łańcucha (patrz "Tabela Konserwacji
Łańcucha") rozdz. 14). Czynność ta wymaga
odpowiedniej zręczności i doświadczenia,
tak aby nie uszkodzić ostrzy.
Aby naostrzyć łańcuch:
1. Zatrzymać urządzenie (par. 6.6).
2. Zwolnić hamulec łańcucha (par.5.7).
3. Zablokować prowadnicę z łańcuchem
zamontowanym w odpowiednim imadle

4.
5.

6.

7.
8.

9.

(rys. 43.A), upewniając się, że łańcuch
może przesuwać się swobodnie.
Napiąć łańcuch,w przypadku, gdyby
był poluzowany (par. 6.1.3).
Wsunąć pilnik w wyżłobienie zęba,
utrzymując stałe nachylenie w zależności od
profilu krawędzi ostrza tnącego(rys. 43.B).
Zastosowanie ostrzałki ułatwia prowadzenie
pilnika podczas piłowania(rys. 43.C).
Wykonać pilnikiem kilka ruchów, wyłącznie
do przodu i powtórzyć czynność na
wszystkich ostrzach tnących o tym
samym nachyleniu (prawe lub lewe).
Odwrócić położenie prowadnicy w imadle i
powtórzyć operację na pozostałych ostrzach.
Sprawdzić, czy ząb ogranicznika (rys.
43.D) odpowiada poziomowi wskazanemu
w "Tabeli Konserwacji Łańcucha" (rozdz.
14) i spiłować ewentualny nadmiar
płaskim pilnikiem, zaokrąglając profil.
Po naostrzeniu, oczyścić pozostałości
piłowania i pyłu oraz naoliwić
łańcuch zanurzając go w oleju.

8.7.2

Wymiana łańcucha zębatego

Łańcuch powinien być wymieniony gdy:
–– długość ostrza tnącego zmniejszy
się do 5 mm lub mniej (rys. 43.E);
–– luz w ogniwach na złączach jest za duży;
–– prędkość cięcia jest mała i ponowne
ostrzenie nie poprawia szybkości cięcia;
–– łańcuch jest zużyty.
WAŻNE Po wymianie łańcucha należy
częściej kontrolować jego naprężenie z
powodu wyciągania się łańcucha.
8.8 KONSERWACJA PROWADNICY
UWAGA Wszystkie czynności
przeprowadzane na prowadnicy wymagają
pewnych kompetencji i i użycia specjalnych
narzędzi. Ze względów bezpieczeństwa, i aby
mogły być one wykonane w profesjonalny
sposób, należy skontaktować się w
tym celu ze Państwa sprzedawcą.
Aby uniknąć asymetrycznego zużywania się
prowadnicy, należy okresowo ją obracać.
W celu utrzymania sprawności
prowadnicy należy:
1. smarować łożyska zębatki (jeżeli prowadnica
jest w nią wyposażona) za pomocą
odpowiedniej strzykawki (brak w zestawie);
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2. wyczyścić rowek prowadnicy z
pomocą odpowiedniej skrobaczki
(brak w zestawie) (rys. 44.A);
3. wyczyścić otwory smarowania (rys. 44.B);
4. płaskim pilnikiem (brak w zestawie) usunąć
zadziory z boków prowadnicy i opiłować
ewentualne nierówności między szynami.

trudności przy wznowieniu użytkowania maszyny
lub spowodowania trwałych uszkodzeń silnika.
Przed dłuższym okresem
nieużytkowania maszyny należy:

8.8.1 Wymiana prowadnicy
Prowadnica powinna być wymieniona, gdy:
–– głębokość rowka jest niższa niż
wysokość ogniw napędzających (które
nigdy nie mogą dotykać dna);
–– ścianka wewnętrzna szyny jest tak zużyta,
że powoduje boczne skrzywienie łańcucha.
8.9 REGULACJA MINIMALNYCH
OBROTÓW SILNIKA
Jeżeli urządzenie tnące obraca
się przy silniku na minimalnych
obrotach, należy skontaktować się z
Państwa sprzedawcą w celu dokonania
prawidłowej regulacji silnika (par. 8.11).
8.10 REGULACJA GAŹNIKA
Gaźnik jest wyregulowany fabrycznie w sposób
pozwalający na otrzymywanie najlepszych
wyników w każdej sytuacji użytkowania,
przy minimalnej emisji gazów szkodliwych
i w zgodzie z obowiązującymi normami.
W przypadku niezadowalającej wydajności
pracy, zaleca się zwrócić się do Państwa
sprzedawcy w celu kontroli gaźnika i silnika.
Regulacje gaźnika:
T = Regulacja minimalnych obrotów silnika
L = regulacja składu mieszanki
do małych prędkości
H = regulacja składu mieszanki
do dużych prędkości

9. MAGAZYNOWANIE
WAŻNE Zasady bezpieczeństwa podczas
czynności magazynowania opisane są w
par. 2.4. Postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami, aby uniknąć poważnych zagrożeń
i niebezpieczeństw podczas pracy maszyny.
Gdy urządzenie ma być przechowywane przez
okres dłuższy niż 2-3 miesiące, należy wdrożyć
pewne środki doraźne w celu uniknięcia

1. Odkręcić obie nakrętki, rozmontować
obudowę oraz zdjąć łańcuch i prowadnicę.
2. Opróżnić zbiornik oleju, napełnić go,
w ilości około 100-120 cc specjalnym
płynem czyszczącym i nałożyć korek.
3. Powtórnie zamontować obudowę,
bez dokręcania nakrętek.
4. Uruchomić urządzenie i utrzymywać
silnik w przyspieszeniu, aż do zużycia
całego środka czyszczącego.
5. Ustawić silnik na minimalne obroty i
pozostawić urządzenie w ruchu, aż do
zużycia całego paliwa znajdującego
się w zbiorniku i w gaźniku.
6. Pozostawić silnik do ostygnięcia.
7. Wyjąć świecę zapłonową.
8. Wlać do otworu świecy jedną łyżeczkę
oleju (świeżego) do silników 2-suwowych.
9. Pociągnąć kilka razy za uchwyt rozrusznika
w celu rozprowadzenia oleju w cylindrze.
10. Zamontować świecę z tłokiem w górnym
martwym punkcie (widocznym przez
otwór świecy, podczas gdy tłok znajduje
się w swoim maksymalnym skoku).
11. Dokładnie wyczyścić maszynę.
12. Skontrolować maszynę pod kątem
uszkodzeń. Jeśli to konieczne, skontaktować
się z autoryzowanym centrum serwisowym.
13. Przechowywanie maszyny:
–– w suchym środowisku;
–– zabezpieczonej przed wpływami
atmosferycznymi;
–– z odpowiednio zamontowaną
osłoną prowadnicy;
–– w miejscu niedostępnym dla dzieci.
–– Należy upewnić się, że usunięte
zostały klucze lub narzędzia
używane do konserwacji.
Podczas ponownego uruchamiania maszyny:
1. Wyjąć świecę zapłonową.
2. Pociągnąć uchwyt rozrusznika kilka
razy, aby usunąć nadmiar oleju.
3. Skontrolować świecę (par. 8.5).
4. Przygotować urządzenie do
użytku (par 4.2, rozdz. 6).

10. PRZEMIESZCZANIE I TRANSPORT
Podczas przemieszczania lub
transportu urządzenia należy:
–– zatrzymać urządzenie (par. 6.6);
–– odczekać do zatrzymania się łańcucha;
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–– zdjąć nasadkę ze świecy
zapłonowej (rys. 31.A);
–– nałożyć osłonę na prowadnicę;
–– chwytać urządzenie wyłącznie za uchwyty
i kierować prowadnicę w przeciwną stronę
w stosunku do kierunku przemieszczania.
Podczas transportu urządzenia na
pojeździe samochodowym, należy:
–– ustawić je tak, aby nie stwarzać
dla nikogo zagrożeń;
–– przymocować je mocno do środka
transportu za pomocą lin lub łańcuchów,
aby uniknąć przewrócenia się urządzenia,
jego uszkodzenia i wycieku paliwa.

części zamiennych. Części zamienne i
oryginalne akcesoria zostały opracowane
specjalnie do tego typu urządzeń.
• Nieoryginalne części zamienne i akcesoria
nie są zatwierdzone przez producenta, ich
stosowanie powoduje utratę gwarancji.
• Zaleca się, aby raz w roku skontrolować
działanie urządzenia w autoryzowanym
centrum serwisowym w celu jego konserwacji,
przeprowadzenia napraw serwisowych i
kontroli urządzeń zabezpieczających.

12. ZAKRES GWARANCJI

11. SERWIS I NAPRAWA
Niniejsza instrukcja zawiera wszelkie informacje
niezbędne do posługiwania się maszyną
i poprawnego wykonania podstawowych
czynności z zakresu konserwacji dokonywanych
przez samego użytkownika. Wszystkie czynności
regulacyjne i konserwacyjne nieopisane w
niniejszej instrukcji powinny być wykonane przez
Państwa sprzedawcę lub w autoryzowanym
punkcie serwisowym, które dysponuje wiedzą i
sprzętem umożliwiającym właściwe wykonanie
czynności konserwacyjnych przy zapewnieniu
odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa i
zachowaniu pierwotnych cech urządzenia.
Czynności wykonane przez nieodpowiednie
serwisy lub osoby niekompetentne powodują
utratę udzielonych gwarancji oraz zwalniają
producenta z jakichkolwiek zobowiązań
i z odpowiedzialności prawnej.
• Naprawy i serwis gwarancyjny mogą
być przeprowadzane jedynie przez
autoryzowane centra serwisowe.
• Autoryzowane centra serwisowe
korzystają jedynie z oryginalnych

Wady produkcyjne i materiałowe są objęte
pełną gwarancją. Użytkownik powinien
dokładnie przestrzegać instrukcji
podanych w załączonej dokumentacji.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych w wyniku:
• niezapoznania się użytkowników
z załączoną dokumentacją;
• niedbałości;
• nieprawidłowego lub niedozwolonego
użytkowania maszyny lub jej montażu;
• używania nieoryginalnych części zamiennych;
• używania akcesoriów niedostarczonych
lub niezatwierdzonych przez producenta.
Gwarancja nie obejmuje:
• naturalnego zużycia części
eksploatacyjnych, takich jak narzędzia
tnące, śruby zabezpieczające;
• normalnego zużycia.
Kupujący podlega przepisom prawa danego
kraju. Niniejsza gwarancja w żaden sposób
nie ogranicza praw, które przysługują
kupującemu w ramach tych przepisów.

13. TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH
Czynność

Częstotliwość

Paragraf

Pierwszy
raz

Następnie co

Kontrola wszystkich mocowań

-

7.8

Kontrole bezpieczeństwa / Przegląd
urządzeń sterowniczych
Kontrola wychwytnika łańcucha

-

Każdorazowo przed
rozpoczęciem użytkowania.

Każdorazowo przed
rozpoczęciem użytkowania.

7.7

URZĄDZENIE

-
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Każdorazowo przed
rozpoczęciem użytkowania.

6.2

Czynność

Częstotliwość
Pierwszy
raz

Kontrola otworów smarowania
urządzenia i prowadnicy
Generalne czyszczenie i kontrola
Czyszczenie łańcucha
Smarowanie wewnętrznego
łożyska bębna sprzęgła
Kontrola bębna sprzęgła
Kontrola zębatki łańcucha
Konserwacja łańcucha
Konserwacja prowadnicy

-

Następnie co
Codziennie przed
rozpoczęciem użytkowania

8.1

Po każdym użyciu

7.5

Co 30 godzin

7.5 *

-

Raz na miesiąc

8.3 *

-

-

8.7, 14

Każdorazowo przed
rozpoczęciem użytkowania.

7.3.

Przy każdym tankowaniu

7.4.

Po każdym użyciu

7.5

10 godzin / po zakończeniu
każdego sezonu

8.5

-

Po każdym użyciu

-

-

-

Czyszczenie świecy zapłonowej

-

Wymiana świecy zapłonowej

-

8.4 *

-

-

Wyrównanie poziomu oleju
smarującego prowadnicę i łańcuch
Generalne czyszczenie i kontrola
Czyszczenie filtra powietrza

7.6

Raz na miesiąc

-

SILNIK
Sprawdzanie/uzupełnianie paliwa

Paragraf

-

8.8

Co 8-10 godzin / po
zakończeniu każdego sezonu
100 godzin / po zakończeniu
każdego sezonu

8.2

8.5

**Operacja, która powinna być wykonana przez Państwa sprzedawcę
lub przez autoryzowane centrum serwisowe.

14. TABELA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH ŁAŃCUCHA
Podziałka łańcucha

cale

3/8 Mini
0,325
3/8
0,404

mm

Poziom ogranicznika zęba (a)
a

cale

mm

Średnica pilnika (d)
d

cale

mm

3/16

4,8

9,32

0,018

0,45

5/32

9,32

0,026

0,65

13/64

8,25
10,26

0,026

0,65

0,031

0,80

7/32

Tabela prezentuje dane ostrzenia różnego rodzaju łańcuchów. Nie oznacza to, że
możliwe jest korzystanie z łańcuchów innych niż te zatwierdzone przez producenta
i wymienione w "Tabeli prawidłowej kombinacji prowadnicy i łańcucha".
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4,0
5,2

5,6

15. IDENTYFIKACJA USTEREK
USTERKA

1. Silnik nie uruchamia
się lub gaśnie

MOŻLIWA PRZYCZYNA

Niepoprawna procedura
uruchomienia
Zbrudzenie świecy zapłonowej
lub nieprawidłowa odległość
pomiędzy elektrodami
Filtr powietrza niedrożny
Urządzenie zabezpieczające
przed zamarzaniem
zamontowane nieprawidłowo
Problemy z mieszanką paliwa

2. Silnik się uruchamia,
ale ma małą moc

Filtr powietrza niedrożny

3. Silnik pracuje
nieregularnie lub
nie ma mocy przy
obciążeniu

Zbrudzenie świecy zapłonowej
lub nieprawidłowa odległość
pomiędzy elektrodami
Problemy z prowadnicą
i łańcuchem

4. Silnik wytwarza
zbyt dużo dymu
5. Zalanie silnika

6. Olej nie
rozprowadza się
7. Łańcuch porusza
się przy silniku
pracującym na
minimalnych
obrotach
8. Maszyna zaczyna
nadmiernie drgać

Problemy z mieszanką paliwa

SPOSÓB USUNIĘCIA

Postępować zgodnie z
instrukcjami (par. 6.3).
Skontrolować świecę (par. 8.5).

Oczyścić i/lub wymienić filtr (par. 8.2).
Sprawdzić pozycję
montażową (par. 6.1.4).
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Oczyścić i/lub wymienić filtr (par. 8.2).
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Skontrolować świecę (par. 8.5).

Upewnić się, że łańcuch obraca
się swobodnie, a szyny prowadnicy
nie są zdeformowane.
Problemy z mieszanką paliwa
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Nieprawidłowy skład mieszanki
Przygotować mieszankę
według instrukcji (par. 7.2).
Problemy z mieszanką paliwa
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Pokrętło startu było włączane
Wyjąć świecę zapłonową(par. 8.5)
wielokrotnie z włączonym ssaniem i delikatnie pociągnąć za uchwyt
linki rozrusznika (rys. 11.D) w
celu usunięcia nadmiaru paliwa, a
następnie osuszyć elektrody świecy
zapłonowej i zamontować ją na silniku.
Słaba jakość oleju
Przy zimnym silniku opróżnić zbiornik,
oczyścić zbiornik i przewody płynem
do czyszczenia oraz wymienić olej.
Zatkane otwory smarownicze
Wyczyścić (rozdz. 8.1)
Nieprawidłowe ustawienie
Skontaktować się z autoryzowanym
gaźników
centrum serwisowym.

Uszkodzone lub
poluzowanie części

Zatrzymać urządzenie i odłączyć
przewód świecy (rys. 31.A).
Sprawdzić ewentualne uszkodzenia
Sprawdzić, czy występują
poluzowane części i dokręcić je.
Kontrole, wymiany lub naprawy
powinny być przeprowadzane w
autoryzowanym centrum serwisowym.
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USTERKA

9. Zderzenie
maszyny z twardym
przedmiotem

MOŻLIWA PRZYCZYNA

Uszkodzone lub
poluzowanie części

Zatrzymać urządzenie i odłączyć
przewód świecy (rys. 31.A).
Sprawdzić ewentualne uszkodzenia
Sprawdzić, czy występują części
poluzowane i dokręcić je.
Kontrole, wymiany lub naprawy
powinny być przeprowadzane w
specjalistycznym serwisie.

Jeżeli po wykonaniu czynności opisanych powyżej, usterki nie zostaną
zlikwidowane, należy skontaktować się z Państwa sprzedawcą.

16. AKCESORIA
W "Tabeli prawidłowej kombinacji prowadnicy
i łańcucha" wymienione są wszystkie
kombinacje prowadnicy i łańcucha, możliwe
do zastosowania w zależności od typu
urządzenia, oznaczone symbolem "".
Tabela ta zawiera również dane dystynktywne
łańcuchów i prowadnic zatwierdzonych
dla każdego typu urządzenia.
Podczas korzystania z części
zamiennych, należy używać wyłącznie
prowadnic i łańcuchów wymienionych w
tabeli. Stosowanie kombinacji, które nie
zostały zatwierdzone przez producenta
może spowodować poważne obrażenia ciała
i doprowadzić do uszkodzenia maszyny.
Wybór, zastosowanie i wykorzystanie
prowadnicy i łańcucha są to czynności
wykonywane przez użytkownika przy jego
całkowitej niezależności osądu, dlatego też
ponosi on odpowiedzialność w przypadku
jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku
jego działań. W przypadku wątpliwości lub
braku znajomości specyfiki konkretnego
typu prowadnicy lub łańcucha, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
specjalistycznym centrum ogrodniczym.
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

La Società: GGP Italy S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

1.
2.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Motosega a catena per lavori forestali
abbattimento / sezionamento / sramatura di alberi
a) Tipo / Modello Base

SP 386, SP 426

c) Anno di costruzione
d) Matricola

e) Motore

3.

MD:
2006/42/EC
f) Ente Certificatore

•
•

N°0905 – Intertek Deutschland GmbH
Stangenstrasse 1,
70771 Leinfelden-Echterdingen - Germania

A
X

g) Esame CE del tipo:

4.

P
M

É conforme alle specifiche delle direttive:
•

OND:
2000/14/EC, ANNEX V
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)
EMCD: 2014/30/EU

E

Riferimento alle Norme armonizzate:
EN ISO 11681-1:2011
EN ISO 14982:2009

a) Tipo / Modello Base
i) Livello di potenza sonora misurato
j) Livello di potenza sonora garantito
m) Potenza installata

No. 16SHW0433-01

SP 386
111,5
115
1,6

q) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

r) Castelfranco V.to, 27.12.2016

171516078_2

E
L

a scoppio

SP 426
110,3
114
1,9

dB(A)
dB(A)
kW

GGP ITALY S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippoliti

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÁ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

La Società: GGP Italy S.p.A. – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy

1.
2.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Motosega a catena per lavori forestali
abbattimento / sezionamento / sramatura di alberi
a) Tipo / Modello Base

SP 466, SP 526

c) Anno di costruzione
d) Matricola

e) Motore

3.

MD:
2006/42/EC
f) Ente Certificatore

•
•

N°0905 – Intertek Deutschland GmbH
Stangenstrasse 1,
70771 Leinfelden-Echterdingen - Germania

A
X

g) Esame CE del tipo:

4.

P
M

É conforme alle specifiche delle direttive:
•

OND:
2000/14/EC, ANNEX V
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V (Italy)
EMCD: 2014/30/EU

E

Riferimento alle Norme armonizzate:
EN ISO 11681-1:2011
EN ISO 14982:2009

a) Tipo / Modello Base
i) Livello di potenza sonora misurato
j) Livello di potenza sonora garantito
m) Potenza installata

No. 16SHW0499-01

SP 466
111,7
115
2,0

q) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

r) Castelfranco V.to, 27.12.2016

171516080_2

E
L

a scoppio

SP 526
110,8
114
2,3

dB(A)
dB(A)
kW

GGP ITALY S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV)- Italia

Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippoliti

lberi

Italia

Service

FR (Traduction de la notice originale)

EN (Translation of the original instruction)

DE (Übersetzung der Originalbetriebsanleitung)

Déclaration CE de Conformité
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, partie
A)
1. La Société
2. Déclare sous sa propre responsabilité que la
machine :
Scie à chaîne pour travaux forestiers
abattage/tronçonnage/ébranchage d’arbres
a) Type / Modèle de Base
c) Année de construction
d) Série
e) Moteur: moteur essence
3. Est conforme aux prescriptions des
directives :
f) Organisme de certification
g) Examen CE du Type
4. Renvoi aux Normes harmonisées
h) Pression acoustique
i) Niveau de puissance sonore mesuré
j) Niveau de puissance sonore garanti
m) Puissance installée
o) Vibrations main-bras
q) Personne habilitée à établir le Dossier
Technique :
r) Lieu et Date

EC Declaration of Conformity
(Machine Directive 2006/42/EC, Annex II, part A)
1. The Company
2. Declares under its own responsibility that the
machine:
Chainsaw for forest service
felling, bucking, delimbing trees
a) Type / Base Model
c) Year of manufacture
d) Serial number
e) Motor: petrol
3. Conforms to directive specifications:
f) Certifying body
g) EC examination of Type
4. Reference to harmonised Standards
h) Acoustic pressure
i) Sound power level measured
j) Sound power level guaranteed
m) Power installed
o) Hand-arm vibrations
q) Person authorised to create the Technical
Folder:
r) Place and Date

EG-Konformitätserklärung
(Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II, Teil
A)
1. Die Gesellschaft
2. Erklärt auf eigene Verantwortung, dass die
Maschine:
Kettensäge für die Forstarbeit
fällen/schneiden/entasten von Bäumen
a) Typ / Basismodell
c) Baujahr
d) Seriennummer
e) Motor: Verbrennungsmotor
3. Den Anforderungen der folgenden Richtlinien
entspricht:
f) Zertifizierungsstelle
g) EG-Baumusterprüfung
4. Bezugnahme auf die harmonisierten Normen
h) Schalldruckpegel
i) Gemessener Schallleistungspegel
j) Garantierter Schallleistungspegel
m) Installierte Leistung
o) Vibrationen auf Hand-Arm
q) Zur Verfassung der technischen Unterlagen
befugte Person:
r) Ort und Datum

NL (Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing)

ES (Traducción del Manual Original)

PT (Tradução do manual original)

EG-verklaring van overeenstemming
(Richtlijn Machines 2006/42/CE, Bijlage II, deel A)
1. Het bedrijf
2. Verklaart onder zijn eigen
verantwoordelijkheid dat de machine:
Kettingzaag voor boswerken
vellen/snijden/snoeien van bomen
a) Type / Basismodel
c) Bouwjaar
d) Serienummer
e) Motor: benzinemotor
3. Voldoet aan de specificaties van de
richtlijnen:
f) Certificatie-instituut
g) EG-onderzoek van het Type
4. Verwijzing naar de Geharmoniseerde normen
h) Akoestische druk
i) Gemeten niveau van geluidsvermogen
j) Gegarandeerd niveau van geluidsvermogen
m) Geïnstalleerd vermogen
o) Trillingen hand-arm
q) Bevoegd persoon voor het opstellen van het
Technisch Dossier
r) Plaats en Datum

Declaración de Conformidad CE
(Directiva Máquinas 2006/42/CE, Anexo II, parte
A)
1. La Empresa
2. Declara bajo su propia responsabilidad que la
máquina:
Motosierra de cadena para trabajos forestales
tala/seccionamiento/poda de árboles
a) Tipo / Modelo Base
c) Año de fabricación
d) Matrícula
e) Motor: motor de explosión
3. Cumple con las especificaciones de las
directivas:
f) Ente certificador
g) Examen CE del Tipo
4. Referencia a las Normas armonizadas
h) Presión acústica
i) Nivel de potencia sonora medido
i) Nivel de potencia sonora garantizado
m) Potencia instalada
o) Vibraciones mano-brazo
q) Persona autorizada a realizar el Manual
Técnico:
r) Lugar y Fecha

Declaração CE de Conformidade
(Diretiva de Máquinas 2006/42/CE, Anexo II,
parte A)
1. A Empresa
2. Declara sob a própria responsabilidade que a
máquina:
Motosserra para trabalhos florestais
abate/secionamento/desramação
a) Tipo / Modelo Base
c) Ano de fabricação
d) Matrícula
e) Motor: motor a explosão
3. É conforme às especificações das diretivas:
f) Órgão certificador
g) Exame CE do Tipo
4. Referência às Normas harmonizadas
h) Pressão sonora
i) Nível medido de potência sonora
j) Nível garantido de potência sonora
m) Potência instalada
o) Vibrações mão-braço
q) Pessoa autorizada a elaborar o Caderno
Técnico
r) Local e Data

EL (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών
χρήσης)

TR (Orijinal Talimatların Tercümesi)

MK (Превод на оригиналните упатства)

AT Uygunluk Beyanı
(2006/42/CE Makine Direktifi, Ek II, bölüm A)
1. Şirket
2. Şahsi sorumluluğu altında aşağıdaki
makinenin:
Orman işleri için zincirli testere
Ağaçların kesilip devrilmesi/parçalara
bölünmesi/dallarının budanması
a) Tip / Standart model
c) İmalat yılı
d) Sicil numarası
e) Motor: patlamalı motor
3. Aşağıdaki direktiflerin özelliklerine uygun
olduğunu beyan etmektedir:
f) Sertifikalandıran kurum
g) ... Tipi CE incelemesi
4. Harmonize standartlara atıf
h) Akustik basınç
i) Ölçülen ses güç seviyesi
i) Garanti edilen ses güç seviyesi
m) Kurulu güç
o) El-kol titreşimleri
q) Teknik Dosyayı oluşturmaya yetkili kişi:
r) Yer ve Tarih

Декларација за усогласеност со ЕУ
(Директива за машини 2006/42/CE, Анекс II,
дел A)
1. Компанијата
2. изјавува со целосна лична одговорност
дека следната машина:
Моторна пила со синџир за работа во шума
Соборување/сечење/кастрење на дрва
а) Тип / основен модел
в) година на производство
г) етикета
д) мотор : мотор со согорување
3. Усогласено со спецификациите според
директивите:
ѓ) тело за сертификација
е) тест СЕ за типот
4. Референци за усогласени нормативи
ж) Акустички притисок
з) измерено ниво на звучна моќност
ѕ) Ниво на гарантирана звучна моќност
к) инсталирана моќност
љ) вибрации на рацете
н) овластено лице за составување на
Техничката брошура
њ) место и датум

EK-Δήλωση συμμόρφωσης
(Οδηγία Μηχανών 2006/42/CE, Παράρτημα II,
μέρος A)
1. Η Εταιρία
2. Δηλώνει υπεύθυνα ότι η μηχανή:
Αλυσοπρίονο για δασικές εργασίες
Κατάρριψη/κατατομή/κοπή κλαδιών δέντρων
a) Τύπος / Βασικό Μοντέλο
c) Έτος κατασκευής
d) Αριθμός μητρώου
e) Κινητήρας: κινητήρας εσωτερικής ανάφλεξης
3. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
οδηγίας:
f) Οργανισμός πιστοποίησης
g) Εξέταση CE του Τύπου
4. Αναφορά στους Κανονισμούς εναρμόνισης
h) Ακουστική πίεση
i) Στάθμη μέτρησης ακουστικής ισχύος
j) Στάθμη εγγυημένης ακουστικής ισχύος
m) Εγκαταστημένη ισχύς
o) Δονήσεις χεριού-βραχίονα
q) Εξουσιοδοτημένο άτομο για την κατάρτιση
του Τεχνικού Φυλλαδίου:
r) Τόπος και Χρόνος

sättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

kran om överensstämmelse
irektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
get
rar på eget ansvar att maskinen :
för skogsarbete
kapning/grenklippning av träd
Basmodell
ningsår
ummer
förbränningsmotor
nsstämmer med föreskrifterna i

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Kædesav til skovarbejde
Fældning af træer/udskæring af
stykker/opskæring af grene
a) Type / Model
c) Fremstillingsår
d) Serienummer
e) Motor: forbrændingsmotor
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
f) Certificeringsorgan
g) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
h) Lydtryk
i) Målt lydeffektniveau
j) Garanteret lydeffektniveau
m) Installeret effekt
o) Hånd- og armvibrationer
q) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
r) Sted og dato

organ
godkännande
ns till harmoniserade standarder
yck
tt ljudeffektnivå
erad ljudeffektnivå
erad effekt
oner hand-arm
iserad person för upprättandet av den
dokumentationen:
h datum

lad původního návodu k používání)

hlášení o shodě
e o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
, část A)
nost
šuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
motorová pila pro lesnické práce
ozřezávání/odvětvování stromů
ákladní model
roby
ní číslospalovací motor

hodě s nařízeními směrnic:
ační orgán
ouška Typu
y na Harmonizované normy
cký tlak
ená úroveň akustického výkonu
ná úroveň akustického výkonu
ovaný výkon
e na ruku-rameno
autorizovaná pro vytvoření
ého spisu:
Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna:
Pilarka łańcuchowa do prac leśnych
Ścinanie, obalanie/przerzynanie/okrzesywanie
drzew
a) Typ / Model podstawowy
c) Rok produkcji
d) Numer seryjny
e) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
f) Jednostka certyfikująca
g) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
h) Ciśnienie akustyczne
i) Zmierzony poziom mocy akustycznej
j) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
m) Moc zainstalowana
o) Wibracje dla ramion i rąk
q) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
r) Miejscowość i data

SV (Översättning av bruksanvisning i original)

DA (Oversættelse af den originale brugsanvisning)

SL (Prevod izvirn

EF- Samsvarserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, Vedlegg II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar at maskinen:
Kjedesag for vanlig skogbruk
Nedfelling/kutt/kvisting av trær
a) Type / Modell
c) Produksjonsår
d) Serienummer
e) Motor: forbrenningsmotor
3. Oppfyller kravene i direktivene:
f) Sertifiseringsorgan
g) EF-typeprøving
4. Henvisning til harmoniserte standarder
h) Lydtrykk
i) Målt lydeffektnivå
j) Garantert lydeffektnivå
m) Installert effekt
o) Hånd/arm-vibrasjoner
q) Person som har fullmakt til å utferdige teknisk
dokumentasjon:
r) Sted og dato

EG-försäkran om överensstämmelse
(Maskindirektiv 2006/42//EG, bilaga II, de la)
1. Företaget
2. Försäkrar på eget ansvar att maskinen :
Kedjesåg för skogsarbete
Fällning/kapning/grenklippning av träd
a) Typ / Basmodell
c) Tilverkningsår
d) Serienummer
e) Motor: förbränningsmotor
3. Överensstämmer med föreskrifterna i
direktivet
f) Anmält organ
g) EG typgodkännande
4. Referens till harmoniserade standarder
h) Ljudtryck
i) Uppmätt ljudeffektnivå
j) Garanterad ljudeffektnivå
m) Installerad effekt
o) Vibrationer hand-arm
q) Auktoriserad person för upprättandet av den
tekniska dokumentationen:
r) Ort och datum

EF-overensstemmelseserklæring
(Maskindirektiv 2006/42/EF, bilag II, del A)
1. Firmaet
2. Erklærer på eget ansvar, at maskinen:
Kædesav til skovarbejde
Fældning af træer/udskæring af
stykker/opskæring af grene
a) Type / Model
c) Fremstillingsår
d) Serienummer
e) Motor: forbrændingsmotor
3. Er i overensstemmelse med specifikationerne
ifølge direktiverne:
f) Certificeringsorgan
g) EF-typeafprøvning
4. Henvisning til harmoniserede standarder
h) Lydtryk
i) Målt lydeffektniveau
j) Garanteret lydeffektniveau
m) Installeret effekt
o) Hånd- og armvibrationer
q) Person, der har bemyndigelse til at udarbejde
det tekniske dossier:
r) Sted og dato

ES izjava o sklad
(Direktiva 2006/4
1. Družba
2. pod lastno od
Verižna žaga za
Podiranje/rezanj
a) Tip / osnovni
c) Leto izdelave
d) Serijska števi
e) Motor: motor
3. Skladen je z d
f) Ustanova, ki iz
g) ES pregled tip
4. Sklicevanje na
h) Akustični tlak
i) Izmerjen nivo
j) Zagotovljen ni
m) Instalirana m
o) Vibracije dlan
q) Oseba, poobl
knjižice:
r) Kraj in datum

FI (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

CS (Překlad původního návodu k používání)

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

RO (Traducerea

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II, osa A)
1. Yritys
2. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että kone:
Moottorisaha metsänhoitoon
Puiden kaataminen/pilkkominen/karsinta
a) Tyyppi / Perusmalli
c) Valmistusvuosi
d) Sarjanumero
e) Moottori : räjähdysmoottori
3. On yhdenmukainen seuraavien direktiivien
asettamien vaatimusten kanssa:
f) Sertifiointiyritys
g) EY-tyyppitarkastus
4. Viittaus harmonisoituihin standardeihin
h) Äänenpaine
i) Mitattu äänitehotaso
j) Taattu äänitehotaso
m) Asennettu teho
o) Käteen ja käsivarteen kohdistuva tärinä
q) Teknisten asiakirjojen laatimiseen valtuutettu
henkilö:
r) Paikka ja päivämäärä

ES – Prohlášení o shodě
(Směrnice o Strojních zařízeních 2006/42/ES,
Příloha II, část A)
1. Společnost
2. Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že stroj:
Řetězová motorová pila pro lesnické práce
Kácení/rozřezávání/odvětvování stromů
a) Typ / Základní model
c) Rok výroby
d) Výrobní číslospalovací motor
e) Motor:
3. Je ve shodě s nařízeními směrnic:
f) Certifikační orgán
g) ES zkouška Typu
4. Odkazy na Harmonizované normy
h) Akustický tlak
i) Naměřená úroveň akustického výkonu
i) Zaručená úroveň akustického výkonu
m) Instalovaný výkon
o) Vibrace na ruku-rameno
q) Osoba autorizovaná pro vytvoření
Technického spisu:
r) Místo a Datum

Deklaracja zgodności WE
(Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II,
część A)
1. Spółka
2. Oświadcza na własną odpowiedzialność, że
maszyna:
Pilarka łańcuchowa do prac leśnych
Ścinanie, obalanie/przerzynanie/okrzesywanie
drzew
a) Typ / Model podstawowy
c) Rok produkcji
d) Numer seryjny
e) Silnik: silnik o zapłonie iskrowym
3. Spełnia podstawowe wymogi następujących
Dyrektyw:
f) Jednostka certyfikująca
g) Badanie typu WE
4. Odniesienie do Norm zharmonizowanych
h) Ciśnienie akustyczne
i) Zmierzony poziom mocy akustycznej
j) Gwarantowany poziom mocy akustycznej
m) Moc zainstalowana
o) Wibracje dla ramion i rąk
q) Osoba upoważniona do zredagowania
Dokumentacji technicznej:
r) Miejscowość i data

CE -Declaratie d
(Directiva Maşin
1. Societatea
2. Declară pe pro
Ferăstrău cu lan
Doborâre/secţio
a) Tip / Model de
c) An de fabricaţ
d) Număr de ser
e) Motor: motor
3. Este în confor
directivelor:
f) Organism de c
g) Examinare CE
4. Referinţă la St
h) Presiunea acu
i) Nivel de putere
j) Nivel de putere
m) Putere instala
o) Vibraţii mânăq) Persoană auto
Tehnic
r) Locul şi Data

HU (Eredeti használati utasítás fordítása)

RU (Перевод оригинальных инструкций)

HR (Prijevod originalnih uputa)

SR (Prevod origin

EK-megfelelőségi nyilatkozata
(2006/42/EK gépirányelv, II. melléklet "A" rész)
1. Alulírott Vállalat
2. Felelősségének teljes tudatában kijelenti,
hogy az alábbi gép:
Erdészeti motoros láncfűrész
Fák kidöntése/darabolása/gallyazása
a) Típus / Alaptípus
c) Gyártási év
d) Gyártási szám
e) Motor: robbanómotor
3. Megfelel az alábbi irányelvek előírásainak:
f) Tanúsító szerv
g) CE vizsgálat típusa
4. Hivatkozás a harmonizált szabványokra
h) Hangnyomás
i) Mért zajteljesítmény szint
i) Garantált zajteljesítmény szint
m) Beépített teljesítmény
o) Kar-kéz vibrálása
q) Műszaki Dosszié szerkesztésére
felhatalmazott személy:
r) Helye és ideje

Декларация соответствия нормам ЕС
(Директива о машинном оборудовании
2006/42/ЕС, Приложение II, часть A)
1. Предприятие
2. Заявляет под собственную
ответственность, что машина:
Цепная пила для лесохозяйственных работ
Валка/разделка/обрезка ветвей деревьев
a) Тип / Базовая модель
c) Год изготовления
d) Паспорт
e) Двигатель: двигатель внутреннего
сгорания
3. Соответствует требованиям следующих
директив:
f) Сертифицирующий орган
g) Испытание ЕС типового образца
4. Ссылки на гармонизированные нормы
h) Звуковое давление
i) Измеренный уровень звуковой мощности
j) Гарантируемый уровень звуковой
мощности
m) Установленная мощность
o) Воздействие вибрации на руки
оператора
q) Лицо, уполномоченное на подготовку
технической документации:
r) Место и дата

EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj:
Motorna lančana pila za šumarstvo
Obaranje/prerezivanje/obrezivanje stabala
a) Vrsta / Osnovni
modelObaranje/prerezivanje/obrezivanje stabala
c) Godina proizvodnje
d) Matični broj
e) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
f) Certifikacijsko tijelo
g) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
h) Akustični tlak
i) Izmjerena razina zvučne snage
j) Zajamčena razina zvučne snage
m) Instalirana snaga
o) Vibracije šaka-ruka
q) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
r) Mjesto i datum

EC deklaracija o
(Direktiva o maš
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu po
mašina:
Lančana motorn
Obaranje i seča
a) Tip / Osnovni
c) Godina proizv
d) Serijski broj
e) Motor: motor
3. u skladu s osn
f) Sertifikaciono
g) EC ispitivanje
4. Pozivanje na u
h) Zvučni pritisa
i) Izmereni nivo
j) Garantovani n
m) Instalisana sn
o) Vibracije na š
q) Osoba ovlašć
brošure
r) Mesto i datum

E
L

P
M

A
X

E

PL (Tłumaczenie instrukcji oryginalnej)

NO (Oversettelse av orginal bruksanvisning)

SL (Prevod izvirnih navodil)

BS (Prijevod originalnih uputa)

SK (Preklad pôvodného návodu na použitie)

ES izjava o skladnosti
(Direktiva 2006/42/ES) , priloga II, del A)
1. Družba
2. pod lastno odgovornostjo izjavlja, da je stroj:
Verižna žaga za gozdna dela,
Podiranje/rezanje/odstranjevanje vej
a) Tip / osnovni model
c) Leto izdelave
d) Serijska številka
e) Motor: motor z notranjim izgorevanjem
3. Skladen je z določili direktiv :
f) Ustanova, ki izda potrdilo
g) ES pregled tipa
4. Sklicevanje na usklajene predpise
h) Akustični tlak
i) Izmerjen nivo zvočne moči
j) Zagotovljen nivo zvočne moči
m) Instalirana moč
o) Vibracije dlani-rok
q) Oseba, pooblaščena za sestavo tehnične
knjižice:
r) Kraj in datum

EZ izjava o sukladnosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EZ, Prilog II, deo
A)
1. Firma
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina:
Lančana motorna pila za šumarstvo
Obaranje i sječa drveća/rezanje grana
a) Tip / Osnovni model
c) Godina proizvodnje
d) Serijski broj
e) Motor: motor s unutrašnjim izgaranjem
3. sukladna s osnovnim zahtjevima direktive:
f) Certifikaciono tijelo
g) EZ ispitivanje tipa
4. Pozivanje na usklađene norme
h) Zvučni pritisak
i) Izmjereni nivo zvučne snage
j) Garantovani nivo zvučne snage
m) Instalisana snaga
o) Vibracije na šaci-ruci
q) Osoba ovlaštena za izradu tehničke brošure:
r) Mjesto i datum

ES vyhlásenie o zhode
(Smernica o Strojných zariadeniach 2006/42/ES,
Príloha II, časť A)
1. Spoločnosť
2. Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že stroj:
Reťazová motorová píla pre lesnícke práce,
Stínanie/rozrezávanie/odvetvovanie stromov
a) Typ / Základný model
c) Rok výroby
d) Výrobné číslo
e) Motor: spaľovací motor
3. Je v zhode s nariadeniami smerníc:
f) Certifikačný orgán
g) Skúška typu ES
4. Odkaz na Harmonizované normy
h) Akustický tlak
i) Nameraná úroveň akustického výkonu
j) Zaručená úroveň akustického výkonu
m) Inštalovaný výkon
o) Vibrácie na ruku-rameno
q) Osoba autorizovaná na vytvorenie
Technického spisu:
r) Miesto a Dátum

RO (Traducerea manualului fabricantului)

LT (Originalių instrukcijų vertimas)

LV (Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas)

CE -Declaratie de Conformitate
(Directiva Maşini 2006/42/CE, Anexa II, partea A)
1. Societatea
2. Declară pe propria răspundere că maşina:
Ferăstrău cu lanţ pentru lucrări forestiere
Doborâre/secţionare/tăierea ramurilor de copaci
a) Tip / Model de bază
c) An de fabricaţie
d) Număr de serie
e) Motor: motor cu combustie
3. Este în conformitate cu specificaţiile
directivelor:
f) Organism de certificare
g) Examinare CE de Tip
4. Referinţă la Standardele armonizate
h) Presiunea acustică
i) Nivel de putere sonoră măsurat
j) Nivel de putere sonoră garantat
m) Putere instalată
o) Vibraţii mână-braţ
q) Persoană autorizată să întocmească Dosarul
Tehnic
r) Locul şi Data

EB atitikties deklaracija
(Mašinų direktyva 2006/42/CE, Priedas II, dalis A)
1. Bendrovė
2. Prisiima atsakomybę, kad įrenginys:
Grandininis pjūklas miško darbamsMedžių
kirtimas/pjaustymas/genėjimas
a) Tipas / Bazinis Modelis
c) Pagaminimo metai
d) Serijos numeris
e) Variklis: vidaus degimo variklis
3. Atitinka direktyvose pateiktas specifikacijas:
f) Sertifikavimo įstaiga
g) CE tipo tyrimas
4. Nuoroda į suderintas Normas
h) Akustinis slėgis
i) Išmatuotas garso galios lygis
j) Užtikrinamas garso galios lygis
m) Instaliuota galia
o) Rankų ir plaštakų vibracija
q) Autorizuotas asmuo sudaryti Techninę
Dokumentaciją:
r) Vieta ir Data

EK atbilstības deklarācija
(Direktīva 2006/42/EK par mašīnām, pielikums II,
daļa A)
1. Uzņēmums
2. Uzņemoties par to pilnu atbildību, paziņo, ka
mašīna:
Grandininis pjūklas miško darbams
Koku gāšana/zāģēšana/atzarošana
a) Tips / Bāzes modelis
c) Ražošanas gads
d) Sērijas numurs
e) Motors: iekšdedzes motors
3. Atbilst šādu direktīvu prasībām:
f) Sertifikācijas iestāde
g) CE tipveida pārbaude
4. Atsauce uz harmonizētiem standartiem
h) Skaņas spiediens
i) Izmērītais skaņas intensitātes līmenis
j) Garantētais skaņas intensitātes līmenis
m) Uzstādītā jauda
o) Plaukstas-rokas vibrācija
q) Pilnvarotais darbinieks, kas sagatavoja
tehnisko dokumentāciju:
r) Vieta un datums
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HR (Prijevod originalnih uputa)
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EK Izjava o sukladnosti
(Direktiva 2006/42/EZ o strojevima, dodatak II,
dio A)
1. Tvrtka:
2. pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je
stroj:
Motorna lančana pila za šumarstvo
Obaranje/prerezivanje/obrezivanje stabala
a) Vrsta / Osnovni
modelObaranje/prerezivanje/obrezivanje stabala
c) Godina proizvodnje
d) Matični broj
e) Motor: motor s unutarnjim izgaranjem
3. sukladan s temeljnim zahtjevima direktiva:
f) Certifikacijsko tijelo
g) Tipsko ispitivanje EZ
4. Primijenjene su slijedeće harmonizirane
norme:
h) Akustični tlak
i) Izmjerena razina zvučne snage
j) Zajamčena razina zvučne snage
m) Instalirana snaga
o) Vibracije šaka-ruka
q) Osoba ovlaštena za pravljenje Tehničke
datoteke:
r) Mjesto i datum

EC deklaracija o usaglašenosti
(Direktiva o mašinama 2006/42/EC, Prilog II, deo
A)
1. Preduzeće
2. Daje izjavu pod vlastitom odgovornošću da je
mašina:
Lančana motorna testera za šumarstvo
Obaranje i seča drveća/rezanje grana
a) Tip / Osnovni model
c) Godina proizvodnje
d) Serijski broj
e) Motor: motor s unutrašnjim sagorevanjem
3. u skladu s osnovnim zahtevima direktiva:
f) Sertifikaciono telo
g) EC ispitivanje tipa:
4. Pozivanje na usklađene norme
h) Zvučni pritisak
i) Izmereni nivo zvučne snage
j) Garantovani nivo zvučne snage
m) Instalisana snaga
o) Vibracije na šaci-ruci
q) Osoba ovlašćena za sastavljanje tehničke
brošure
r) Mesto i datum

ЕО декларация за съответствие
(Директива Машини 2006/42/ЕО, Приложение
II, част А)
1. Дружеството
2. На собствена отговорност декларира, че
машината:
Моторен верижен трион за горки работи,
Сеч/нарязване на трупи/окастряне клоните на
дървета
а) Вид / Базисен модел
в) Година на производство
г) Сериен номер
д) Мотор: мотор с вътрешно горене
3. Е в съответствие със спецификата на
директивите:
е) Сертифициращ орган
ж) ЕО изследване на вида
4. Базирано на хармонизираните норми
з) Акустично налягане
и) Ниво на измерена акустична мощност
й) Гарантирано ниво на акустична мощност
м) Инсталирана мощност
о) Вибрации китка-ръка
р) Лице, упълномощено да състави
Техническата Документация:
с) Място и дата

EÜ vastavusdeklaratsioon
(Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, Lisa II, osa A)
1. Firma
2. Kinnitab omal vastutusel, et masin:
Kettsaag metsatöödeks
Puude langetamine/järkamine/laasimine
a) Tüüp / Põhimudel
c) Ehitusaasta
d) Matrikkel
e) Mootor: Sisepõlemismootor
3. Vastab direktiivide nõuetele:
f) Kinnitav asutus
g) EÜ tüübihindamine
4. Viide ühtlustatud standarditele
h) Helirõhk
i) Mõõdetud helivõimsuse tase
j) Garanteeritud helivõimsuse tase
m) Installeeritud võimsus
o) Käe-käsivarre vibratsioon
q) Tehnilise Lehe autoriseeritud koostaja:
r) Koht ja Kuupäev
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