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Vzor štítku

LEGENDA:

1) Hladina hluku zaručená v zmysle Smernice 2000/14/EC

2) Názov a adresa výrobca

3) Rok výroby (posledné dve čísla; napr. 03=2003)

4) Kód výrobku

5) Č. série

6) Model/typ

7) Značka CE o zhode

1. A KRYT VALCA

2. PREDNÁ RUKOVÄT

3. OCHRANNÝ KRYT RUKY

4. ŠTARTÉR S LANKOM

5. NÁDRž OLEJA MAZANIA RETAZE

6. ŠTARTOVACIA RÚCKA

7. NASTAVOVACIE SKRUTKY, KARBURÁTOR

8. SÝTIC 

9. ZADNÁ RUKOVÄT

10. VYPÍNAC ZAPALOVANIA

11. PALIVOVÁ NÁDRž

12. TLMIC VÝFUKU

13. RETAZ

14. VODIACA LIŠTA

15. OPIERACIE HROTY

16. ZACHYTÁVAC RETAZE

17. KRYT SPOJKY

18. PÁCKA PLYNU

19. POISTKA PÁCKY PLYNU

20. SKRUTKA NAPÍNANIA RETAZE

21. KRYT VODIACEJ LIŠTY

22. ZADNÝ CHRÁNIC PRAVEJ RUKY

23. KLÚC

24. NÁVOD NA OBSLUHU

25. DEKOMPRESNÝ VENTIL

A  Všeobecný opis
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Pozor!

Používajte plotostrih správnym spôsobom, aby ste tak zamedzili nehodám.

Dodržujte upozornenie a pokyny pre bezpečné a efektívne použitie tohto výrob-

ku.

Užívateľ má za povinnosť dodržať  upozornenie a inštrukcie uvedené v tejto prí-

ručke dodávané spolu s výrobkom.

Venujte pozornosť zobrazeniu na obálke a v textu uvedenom v príručke, každej

kapitole odpovedá zobrazenie na obálke, ktoré je označené rovnakým identifi-

kačným písmenom.

Bezpečnostné opatrenia 

Význam symbolov

Pozorne si precítajte manuál

Osobné ochranné prostriedky: 

Prilba, schválené ochranné okuliare

alebo štít, ochranné tlmice hluku

Schválené ochranné rukavice

Ochranná obuv

Brzda ret’aze vypojená, zapojená

Nefajcite

Pozor

Olej + benzín Mix

Používajte vždy obomi rukami

Nebezpečenstvo spátného vrhu

Sýtic 

Pred prenášaním, kontrolou, alebo

údržbou píly vypnite motor posunutím

vypínaca do polohy STOP.

Smer pohybu retaze

Stop

Retazový olej
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B. Všeobecné bezpecnostné predpisy 

POZOR! Píla je urcená len na rezanie dreva.

Motorová jednotka je urcená na použitie len s doporuceným rezacím zariade-

ním.

POZOR! Píla môže byt nebezpecná. Pri nesprávnom zaobchádzaní môže spô-

sobit vážne zranenia, alebo až smrtelné úrazy obsluhe alebo dalším osobám. 

Pred použitím píly si starostlivo precítajte celý návod na obsluhu a uistite sa,

že ste porozumeli jeho obsahu.

1. Pri únave, pod vplyvom liekov, drog, alkoholu, alebo pri inej

mentálnej/fyzickej zmene ktorá vedie k zníženiu zrakových

schopností, zrucností, alebo rovnováhy sa píla nesmie

používat. 

2. Vždy používajte ochranné prostriedky: Doporucené oble-

cenie

• Ochranný odev s proti-porezovou vložkou;

• Bezpecnostné topánky s proti-porezovou ochranou,

ocelovou špickou a protišmykovou podrážkou;            

• Pracovné rukavice s proti-porezovou ochranou;     

• Ochranný štít alebo okuliare;   

• Chránice sluchu;  

• Ochranná prilba na ochranu pred padajúcimi predmetmi

a vycnievajúcimi castami stromov;                  

3. Pri práci nenoste šál, náramky a iné predmety, ktoré môžu

vniknút do píly alebo môžu byt zachytené retazou.

4. Píla je urcená len pre dospelú a vyškolenú obsluhu;        

5. Pílu požiciavajte len ludom, ktorí sú vyškolení a vedia ju

správne používat. Vždy ich poucte a uistite sa, že vašim

pokynom porozumeli.   

6. Dlhotrvajúca práca s motorovou pílou vystavuje obsluhu

velkej dávke vibrácií, co môže spôsobit vznik choroby z

vibrácií (Raynaudov fenomén). Toto môže viest k zníženiu

citlivosti rúk v závislosti od teploty a trpnutie rúk. Z tohto

dôvodu by mal každý kto pracuje nepretržite alebo pravi-

delne s motorovou pílou kontrolovat stav svojich rúk a

prstov. V prípade, že sa prejaví niektorý z týchto príznakov,

kontaktujte okamžite lekára. 

7. Aby bola zarucená maximálna bezpecnost a životnost píly

používajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely.

Doporucujeme vám pílu pravidelne kontrolovat a v prípade

potreby ju zaniest do autorizovaného servisu (pozri kapito-

la "Údržba"). 

8. Zabezpecte, aby sa v pracovnom priestore nenachádzali

ludia alebo zvieratá (10 m alebo vo vzdialenosti dvojná-

sobku výšky kmena). V prípade potreby použite varovné

signály. Skontrolujte, ci je pracovisko cisté a prehladné. V

pracovnom priestore skontrolujte potenciálne zdroje rizika

ako sú cesty, chodníky, vedenie, stromy v nebezpecných

polohách a iné.                

9. Vždy dávajte pozor na okolie a berte do úvahy riziká spô-

sobené tým, že kvôli hluku motorovej píly nepocujete. 

10. Nikdy nepoužívajte motorovú pílu vo výške nad ramenami.

11. Pri práci držte pílu pevne vždy oboma rukami. Zadnú

rukovät držte pravou rukou, prednú rukovät lavou. Pri

práci vždy pevne stojte.    

12. Uistite sa, že je možné v prípade potreby pílu kedykolvek

zastavit. 

13. Nikdy nepracujte na strome, pokial nie ste špeciálne vyš-

kolený a vybavený (opasok, lano, bezpecnostné háky,

atd.) na tento druh práce.  

14. Nikdy nepoužívajte chybnú, alebo zle zmontovanú pílu. 

15. Nikdy nepoužívajte pílu na ktorej boli vykonané úpravy

nezodpovedajúce originálnym špecifikáciám.

16. Píla produkuje jedovaté plyny. Pílu používajte len v dobre

vetraných priestoroch. Nepoužívajte v uzavretých priesto-

roch alebo vo výbušnom a horlavom prostredí.  

17. Nikdy neprenášajte pílu s bežiacim motorom. Pri trans-

porte, aj na malé vzdialenosti, zakryte retaz krytom a pílu

prenášajte lištou smerom dozadu. Ak prevážate pílu

motorovým vozidlom zabezpecte ju v stabilnej polohe,

aby neposkakovala a skontrolujte, ci z nej neuniká palivo.  

18. Nikdy sa nedotýkajte retaze pri bežiacom motore. Aj v prí-

pade, že je motor vypnutý, budte velmi opatrný, pretože

zuby píly môžu spôsobit vážne poranenia.     

19. Udržiavajte rukoväte cisté a suché.      

20. Nepoužívajte pílu, ak brzda retaze nefunguje správne.

Ked je píla naštartovaná nedotýkajte sa retaze ani vtedy,

ked je zabrzdená.

21. Uistite sa, že je v blízkosti niekto, kto vás môže pocut v

prípade nehody. Pri práci v odlahlých miestach doporucu-

jeme mat so sebou lekárnicku a uistit sa, že niekto vie kde

sa nachádzate.                                                

22. Pri práci majte vždy poruke hasiaci prístroj.

23. Nepracujte v nepriaznivých poveternostných podmien-

kach (dážd, vietor, hmla atd.). Práca v nepriaznivých

poveternostných podmienkach je únavná a vznikajú pri

nej nebezpecné situácie, napríklad klzká pôda. Silný vie-

tor môže zmenit smer pádu stromu a ten môže spôsobit

zranenia, alebo poškodit majetok.              

24. Nikdy nenechajte bežat pílu bez dozoru.         

25. Po vypnutí motora je výfuk horúci, nedotýkajte sa ho

pokial nevychladne.   

26. Starostlivo uchovajte tento návod a vždy sa nanho obrát-

te v prípade potreby.   
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Píla je vybavená nasledovnými bezpečnostnými zariadenia-

mi:

C1. BRZDA REťAZE S KRYTOM RUKY.

POZOR! Motorová píla je vybavená brzdou

reťaze ktorá v prípade SPÄTNÉHO VRHU

zastaví reťaz v priebehu niekoľko milisekúnd.

Aj napriek tomu je veľmi dôležité riadiť sa bez-

pečnostnými predpismi opísanými v tomto

návode. Aby ste predišli alebo znížili možnosť

výskytu SPÄTNÉHO VRHU vždy držte pílu

pevne oboma rukami.     

Čo je SPÄTNÝ VRH?

1. SPÄTNÝ VRH je prudký pohyb, ktorý spôsobí to, že vodia-

ca lišta náhle vyskočí hore smerom k obsluhe píly potom,

čo sa vrchná časť špičky lišty dostane do kontaktu s neja-

kým predmetom. Tento pohyb môže spôsobiť stratu kon-

troly nad pílou. 

2. SPÄTNÝ VRH je vždy nasmerovaný v smere vodiacej

lišty. Väčšinou smeruje spätný vrh smerom hore, ale môže

smerovať aj inde v závislosti od polohy vodiacej lišty

počas pílenia.    

3. SPÄTNÝ VRH nastane vtedy, keď sa„riziková“ časť vodia-

cej lišty dostane do kontaktu s nejakým predmetom.

POZOR! Pracujte opatrne aby sa „riziková“

časť vodiacej lišty nedostala do kontaktu so

žiadnym predmetom.    

Overte, či brzda reťaze pracuje správne a skontrolujte

každý deň nasledovné:

4. Či sa brzda reťaze (A) uvoľní keď sa kryt ruky (B) potiahne

smerom dozadu k rukoväti (reťaz sa pohybuje).

5. Brzda reťaze (A) sa uvedie do činnosti tým, že je chránič

ruky (B) potlačený dopredu (reťaz je zablokovaná). Tento

pohyb uvedie do činnosti pružinou napnutý mechanizmus ,

ktorý napne pás brzdy (C) čím zablokuje hnací systém

reťaze – bubon spojky (D).

POZOR! Ak je na uvedenie brzdy do činnosti,

uvoľnenie brzdy reťaze alebo na pohyb krytu

ruky potrebná neprimeraná sila V žIADNOM

PRÍPADE PÍLU NEPOUžÍVAJTE! Okamžite ju

zaneste do autorizovaného servisu.        

Vždy pred použitím píly brzdu reťaze skontrolujte (pozri

postup v kapitole „Nastavenie“.)

Brzda reťaze znižuje riziko úrazu, ktorému je takisto možné

predísť pozornou obsluhou píly.                  

Kryt ruky neslúži len na aktiváciu brzdy reťaze: taktiež znižuje

na minimum riziko že sa ruka dostane do kontaktu s reťazou

v prípade, že sa ruka uvoľní z rukoväte.

K SPÄTNÉMU VRHU môže dôjsť aj v prípade zovretia

špičky lišty drevom alebo iným predmetom. Z tohto dôvodu

sa vyhýbajte píleniu rizikovou časťou lišty.  

POZOR! Brzda reťaze nemôže zabezpečiť úplnú

ochranu ak nie je venovaná dostatočná pozor-

nosť bezpečnosti a údržbe.

POZOR! Nerozoberajte a nezasahujte do

mechanizmu brzdy reťaze. V prípade, že píla

nepracuje uspokojivo alebo je potrebné vyme-

niť niektorú súčiastku, vždy sa obráťte na auto-

rizovaný servis. 

Brzda reťaze sa v prípade prudkého SPÄTNÉHO VRHU

uvedie do činnosti automaticky zotrvačnosťou.

V prípade slabšieho pohybu sa brzda reťaze uvedie do čin-

nosti ľavou rukou. Je možné ju taktiež uviesť do činnosti

manuálne potlačením krytu ruky dopredu.

Ak je reťaz zablokovaná brzdou reťaze, pred opätovným naš-

tartovaním musí byť brzda reťaze uvoľnená pritlačením krytu

ruky smerom k prednej rukoväti.

POZOR! VŽDY odbrzdite brzdu reťaze pred

začatím pílenia aby ste zabránili jej pokazeniu.

Brzdu reťaze môžete použiť aj na zabrzdenie reťaze pri pre-

stávke.  

C2. POISTKA PÁČKY PLYNU

Poistka páčky plynu zabraňuje neúmyselnej akcelerácii. Keď

je poistka páčky plynu (A) vtlačená do rukoväte (ak rukoväť

držíte), uvoľní páčku plynu (B). Keď rukoväť pustíte, páčka

plynu aj poistka páčky plynu sa zaistia v pôvodnej polohe.

Mechanizmus je uvádzaný do chodu dvomi nezávislými vrat-

nými pružinami. V tejto polohe ide motor na voľnobežné

otáčky.

POZOR! Nikdy nepoužívajte pílu s poistkou

páčky plynu stlačenou lepiacou páskou, šnúrou

alebo akýmkoľvek iným spôsobom. 

C3. ZACHYTÁVAČ REťAZE

Táto píla je vybavená zachytávačom reťaze, ktorý sa nachád-

za pod hnacím kolieskom reťaze. Mechanizmus zachytí reťaz

pri roztrhnutí alebo vykĺznutí z vodiacej lišty. Takej situácii sa

dá vo väčšine prípadov predísť správnym napnutím reťaze

(pozri kapitolu „D. Montáž vodiacej lišty a reťaze“).

Pravidelne vykonávajte údržbu vodiacej lišty a reťaze (pozri

kapitolu údržba).

POZOR! Nikdy nepoužívajte pílu bez zachytá-

vača reťaze. 

C. Bezpecnostné zariadenia 

POZOR! Pílu nikdy nepoužívajte ak nie sú bezpecnostné zariadenia v poriadku,

alebo sú poškodené. Riadte sa pokynmi na kontrolu, nastavenie a údržbu.
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C4. KRYT PRAVEJ RUKY

Kryt pravej ruky nechráni ruku len vtedy, keď reťaz vykĺzne z

vodiacej lišty alebo sa pretrhne, ale má tiež zaistiť aby

nemohli konáre a vetvičky ovplyvniť držanie zadnej rukoväte.

C5. ANTIVIBRAČNÝ SYSTÉM      

Táto motorová píla je vybavená systémom tlmiacim vibrácie,

ktoré vznikajú pri práci s motorovou pílou.   

Antivibračný systém redukuje prenášanie vibrácií medzi

motorovou jednotkou, rezacou časťou a rukoväťami motoro-

vej píly. Korpus píly spolu s rezacou časťou je uchytený na

rukoväte cez tlmiace elementy.    

C6. VYPÍNAČ ZAPAĽOVANIA

Vypínačom zapaľovania sa vypína motor. Zaistite, aby bolo

možné vypnúť pílu v každej situácii.   

1. Skontrolujte, či nie je v činnosti brzda reťaze potiahnutím

krytu ruky smerom k prednej rukoväti.

2. Odskrutkujte matice na kryte spojky. Nasaďte lištu na

vodiace kolíky do najvzdialenejšie polohy.        

3. Založte reťaz okolo reťazového kolieska a drážky vodiacej

lišty. Začnite v hornej časti lišty.   

Dbajte na to, aby ostré hrany rezacích zubov smerovali na

hornej strane lišty smerom dopredu.

4. Napnutie reťaze sa nastavuje skrutkou (A) a kolíkom (B).

Pri montáži lišty je veľmi dôležité aby kolík napínača

reťaze zapadol do otvoru vo vodiacej lište (C). Otáčaním

nastavovacej skrutky sa kolík pohybuje v pozdĺžnom

smere. Nastavovanie si vyskúšajte pred založením vodia-

cej lišty.

5. Namontujte kryt spojky tak, aby kolík nastavovača reťaze

zapadol do otvoru v lište. Založte opierku rezania do

správnej polohy v kryte spojky podľa obrázku.

Skontrolujte, či hnacie články reťaze správne zapadli do

vodiaceho kolieska lišty a reťaz je správne uložená vo

vodiacej drážke. Dotiahnite rukou matice lišty.        

6. Otáčaním napínacej skrutky doprava kombinovaným

kľúčom napnite reťaz tak, aby nebola prevesená na spod-

nej časti lišty.

7. Zdvihnite špičku lišty a pritom súčasne napínajte reťaz.

Reťaz je správne napnutá, keď nie je prevesená na spod-

nej strane lišty a je možné ju rukou ľahko posúvať.

Špičku lišty zdvihnite a súčasne dotiahnite matice. Pri nasta-

vovaní napnutia reťaze vždy používajte kombinovaný kľúč.     

Pri novej reťazi pravidelne kontrolujte jej napnutie, kým sa

reťaz nezabehne. Správne napnutou rezacou reťazou sa

docieli dobrý rezací výkon a dlhá životnosť. Napnutie reťaze

kontrolujte pri každej vhodnej príležitosti.         

D. Montáž vodiacej lišty a retaze

POZOR! Nikdy neštartujte pílu predtým, ako namontujete a nastavíte reťaz. Pri

montáži a nastavení používajte ochranné rukavice.    

POZOR! Nezabudnite namontovať opierku rezania, ktorá je nepostrádateľná pri

spiľovaní stromov. 

POZOR! Slabo napnutá reťaz môže ľahko vykĺznuť z vodiacej lišty a spôsobiť

vážne až smrteľné poranenia.

E. Palivová zmes a olej mazania retaze

PRÍPRAVA ZMESI

1. Táto píla je poháňaná dvojtaktným motorom, takže ako

palivo je potrebné používať zmes benzínu (bezolovnatý,

min. oktánové číslo 90) s plnesyntetickým olejom urče-

ným pre dvojtaktné motory v pomere podľa bodu (D)

tabuľky. V žiadnom prípade nepoužívajte olej pre štvor-

taktné motory.    

Aby ste zaistili správnu zmes, odmerajte množstvo oleja ktoré

zmiešate s benzínom veľmi pozorne. Pri malom množstve

paliva má aj malá chyba veľký vplyv na pomer zmesi.

POZOR! Starostlivo overte špecifikácie oleja

uvedené na obale, použitie oleja s inými špeci-

fikáciami ako sú uvedené v tomto návode

môže viesť k vážnemu poškodeniu motora! 

2. Zmes pripravujte vždy v čistej nádobe, určenej na benzín,

na dobre vetranom mieste bez zdrojov tepla alebo iskier.    

Pri miešaní nalejte do nádoby polovicu benzínu. Potom

celé množstvo oleja. Túto zmes dobre premiešajte. Potom

pridajte zvyšný benzín. Palivová zmes starne, preto dopo-

ručujeme, aby ste si pripravili len také množstvo paliva aké

nevyhnutne potrebujete. Vyhýbajte sa použitiu niekoľko

týždňov starej zmesi; môže spôsobiť pokazenie motora.     

POZOR! Píla je pohánaná dvojtaktným motorom. Používajte len zmes benzínu s

olejom. Nepoužívajte iný typ paliva ako je doporucený v tomto návode. Pocas

manipulácie s palivom je prísne zakázané fajcit! 

Všetky operácie údržby, montáže, demontáže, plnenia pohonných látok musia byt’

robené na stroji umiestnenom vo stabilnej polohe na rovnej a pevnej ploche tak,

aby sa motor nemohol prevrátit’, stroj musí byt’ vypnutý, vypínač v polohe O/STOP,

rezný nástroj v kl’udovej polohe a pracovník musí mat’ vhodné ochranné rukavice.
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DOPĹŇANIE PALIVA      

POZOR! Aby ste znížili riziko požiaru, dodržujte

nasledujúce bezpečnostné predpisy:  

• Zabezpečte maximálne vetranie.         

• Nefajčite a nedopĺňajte palivo blízko tepelné-

ho zdroja alebo zdroja iskier. 

• Palivo dopĺňajte len pri vypnutom motore.

• Otvárajte zátku nádrže opatrne, aby sa mohol

vyrovnať podtlak. 

• Neotvárajte zátku nádrže pri bežiacom motore.   

• Po doplnení paliva zátku dobre dotiahnite a

skontrolujte tesnosť.       

• Nikdy neštartujte motor v mieste dopĺňanie

paliva. Vždy sa presuňte aspoň 3 m od miesta

plnenia.     

Palivo dopĺňajte vždy na dobre vetranom mieste.   

3. Pri dopĺňaní paliva musí píla ležať na rovnom a pevnom

mieste, aby sa nemohla preklopiť. Zátky palivovej a olejo-

vej nádrže majú byť otočené smerom hore.                        

Aby ste zabránili vniknutiu necistôt do nádrže, okolie zátky

pred otvorením vždy starostlivo utrite. Zátku otvárajte opatr-

ne. Pomocou lievika dolejte potrebné množstvo paliva.

Zabránte preliatiu. Po doplnení paliva zátku zavrite a a

dobre dotiahnite.   

POZOR! V prípade, že ste vyliali palivo, poriad-

ne pílu utrite. Ak ste sa obliali, ihneď sa prez-

lečte. Zabránte kontaktu s pokožkou a ocami. 

POZOR! Pri práci s pílou, pri behu na voľnobeh

a aj tesne po vypnutí motora je tlmič výfuku

horúci.  Nebezpečenstvo požiaru v prípade

kontaktu tlmiča výfuku s horiacimi plynmi

alebo inými látkami.                         

Vždy skontrolujte, ci palivo niekde neuniká.    

SKLADOVANIE PALIVA

Palivo je vysoko horľavé. Skladujte ho na chladnom, dobre

vetranom mieste v nádobe na to určenej. Nikdy nenechávaj-

te pílu s palivom v nádrži v zle vetraných miestnostiach,

alebo v miestnostiach, kde môžu byť výpary z paliva píly

zapálené plameňom, sviečkou, horákom, kotlom, vypínačom,

nejakým strojom, ohrievačom vody, sušičkou a pod. Výpary

paliva sa môžu vznietiť alebo vybuchnúť. Nikdy neskladujte

veľké množstvo paliva. 

MAZANIE REZACEJ ČASTI

POZOR! Rezacia časť vyžaduje mazanie.

Nedostatočné premazanie rezacej časti môže

viesť k prasknutiu reťaze a môže mať za nás-

ledok vážne až životu nebezpečné poranenia.   

Mazanie rezacej reťaze je zabezpečené automatickým čer-

padlom.

Mechanické olejové čerpadlo pre mazanie reťaze je nastavi-

teľné. Dávkovanie oleja olejovým čerpadlom sa dá nastaviť

otáčaním skrutky. (Pozri detail v obrázku)

Olej na mazanie retaze        

Doporucujeme používat nový olej (špeciálny typ) s dobrou

viskozitou. Olej musí na retaz dobre prilnút a ako v sparnom

lete, tak aj v tuhej zime musí vykazovat rovnaké vlastnosti.

Ak nie je možné použit špeciálny olej na mazanie retaze,

použite prevodový olej PP 90. Nikdy nepoužívajte starý alebo

ojazdený olej. Je škodlivý pre vás, pílu aj životné prostredie.

Je dôležité požívat vhodný olej podla vonkajšej teploty

(správnu viskozitu). Pri teplotách pod 0°C niektoré oleje

zhustnú, pretažia cerpadlo a znicia ho. Pri výbere vhodného

oleja kontaktujte znackový servis.

Doplnenie oleja na mazanie reťaze                 

4. Odkrúťte zátku na nádržke oleja na mazanie reťaze.

Nalejte olej tak, aby ste ho nerozliali; ak sa vám to stane, pílu

dôkladne poutierajte. Nakrúťte naspäť zátku a skontrolujte, či

dokonale tesní. Olej doplňte pri každej vhodnej príležitosti.      

POZOR! Po dlhodobom uskladnení píly vyprázd-

nite a vyčistite nádrž paliva aj nádrž oleja na

mazanie reťaze. Vypustené palivo a olej odovz-

dajte v zberni alebo na čerpacej stanici. 

F. Štartovanie a zastavenie

POZOR! 

• Pílu štartujte iba s namontovanou retazou, lištou a krytom spojky. Spojka môže

vyletiet a spôsobit vážne poranenia.         

• Pílu nikdy neštartujte na mieste doplnania paliva.                     

• Zaujmite stabilnú polohu a uistite sa, že sa retaz môže volne pretácat.

• Uistite sa, že v akcnom rádiu píly sa nenachádzajú žiadne nepovolané osoby

alebo zvieratá.     

ŠTARTOVANIE STUDENÉHO MOTORA

POZOR! Pri štartovaní venujte maximálnu

pozornosť pohybu reťaze. 

POZOR!  

• Neomotávajte si štartovacie lanko okolo ruky.   

• Nepúšťajte štartovaciu rúčku pri úplne vytiah-

nutom štartovacom lanku, môže poškodiť

pílu.  Vráťte ju do východzej polohy.    

1. Uistite sa, že je brzda reťaze uvoľnená potlačením krytu

ruky (L) dozadu, smerom k prednej rukoväti. Presuňte

vypínač zapaľovania do opačnej polohy ako „STOP“.

Vytiahnite páčku sýtiča. Zatlačte dekompresný ventil ( D ),

ak je ním Váš model vybavený. Opakovane zatlačte baló-

nik palivovej pumpičky, tak aby ho palivo vyplnilo (C).

Balónik nemusí byť úplne vyplnený palivom.

2. Prednú rukoväť uchopte ľavou rukou, pravú nohu zasuňte

do zadnej rukoväte tak, aby bola pevne prišliapnutá k

zemi. Pravou rukou uchopte štartovaciu rúčku a pomaly

ťahajte až k miestu prvého odporu.  Potom rýchlo a

plynulo vytiahnite celé štartovacie lanko. Nepúšťajte štar-

tovaciu rúčku, môže poškodiť pílu. Vráťte ju do východzej
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polohy.    

Pokusy opakujte, kým motor zapáli (náznak naskočenia,

ale opäť zhasne).

3. Zasuňte páčku sýtiča a pokusy opakujte, kým motor nena-

skočí.                                          

4. Keď motor naskočí, rýchlo pridajte plyn, čím sa automa-

ticky uvoľní páčka plynu zo štartovacej polohy.     

Nechajte motor zohriať aspoň 10 sekúnd, zvýšite tým výkon

pri pílení.         

Pokiaľ píla nenaskočila, opakujte celý postup.        

Aby ste sa vyhli problémom so štartovaním, doporučujeme

ponechať vždy trochu paliva v nádrži (nepracovať až

pokiaľ sa minie palivo); predĺžite tým životnosť motora.     

ŠTARTOVANIE TEPLÉHO MOTORA    

5. Štartovací postup je rovnaký ako pri studenom motore, ale

bez použitia sýtiča. Páčku sýtiča len celkom vytiahnite a

ihneď zase zatlačte.     

Štartovanie teplého motora po doplnení paliva                 

V prípade úplného vyprázdnenia palivovej nádrže, po dopl-

není paliva postupujte podľa postupu pre studený motor.     

ZASTAVENIE

6. Motor zastane okamžite po presunutí vypínača zapaľova-

nia doprava do polohy „STOP“.                  

POZOR! Toto umožňuje pílu okamžite zastaviť v

naliehavom prípade.      

POZOR! Reťaz sa pohybuje zotrvačnosťou aj

po vypnutí motora.                

G. Použitie píly

POZOR! Nasledujúce informácie sa týkajú základných bezpecnostných postu-

pov pri práci s motorovou pílou. Tieto informácie nemôžu nahradit skúsenosti a

prax. V prípade pochybností alebo nejasností sa poradte so skúseným obchod-

níkom alebo s profesionálnym tažbárom.  Tažba stromov vyžaduje skúsenosti a

nie je vhodná pre zaciatocníkov. NEVYKONÁVAJTE PRÁCU NA KTORÚ NEMÁTE

POTREBNÚ KVALIFIKÁCIU A SKÚSENOSTI!

NIKDY NEPRACUJTE S PÍLOU, AK VÁM NIEKTO NEMÔŽE POSKYTNÚT POMOC

V PRÍPADE NEHODY.

Dôkladne si prečítajte kapitolu „Základné bezpečnostné pra-

vidlá“ a „Bezpečnostné zariadenia“ pred použitím píly.    

Vyhýbajte sa píleniu malých vetvičiek alebo krovia (niekoľko

kmeňov naraz). Malé vetvičky sa po odrezaní môžu zapliesť

do reťaze a vymrštiť sa proti obsluhe a spôsobiť jej vážne

poranenia.                

ZÁKLADNÉ TECHNIKY PÍLENIA  

Všeobecne

• Píľte vždy na plný plyn.  

• Po každom pílení nechajte motor bežať na voľnobeh (ak

beží motor dlhú dobu na plný plyn a nie je pritom zaťažený,

môže to mať za následok vážne poškodenie motora).           

• Pílenie z hornej strany smerom dolu = píľte nabiehajúcou

reťazou.  

• Pílenie zo spodnej strany smerom hore  = píľte odbiehajú-

cou reťazou.   

G1. Pred pílením priečnym rezom majte na zreteli týchto päť

faktorov:

1 Nesmie dôjsť k zovretiu píly v reze.

2 kmeň nesmie prasknúť.

3 Reťaz počas pílenia ani po ňom sa nesmie dotknúť

zeme alebo iného predmet.

4 Hrozí nebezpečenstvo SPÄTNÉHO VRHU?     

5 Má terén alebo iné vonkajšie faktory nejaký vplyv na to,

či pevne stojíte?

POZOR! Ak dôjde počas pílenia k zovretiu píly

ZASTAVTE MOTOR! Nadvihnite kmeň, alebo

ním pohnite pomocou hrubého konára alebo

žrde. Neskúšajte uvoľniť pílu páčením alebo

vytrhnutím, mohli by ste sa o ňu poraniť, alebo

poškodiť rukoväť. 

POUžITIE PÍLY   

nasledujúce body sú teoretickým prehľadom najčastejších

situácií, do ktorých sa užívateľ môže dostať.   

PRIEČNY REZ

G2. Kmeň leží na zemi   

1. Nehrozí žiadne riziko zovretia reťaze ani prasknutia

kmeňa. Píľte odhora dole cez celý kmeň. Na konci rezu

postupujte opatrne a dbajte na to, aby sa reťaz nedot-

kla zeme. Pracujte na plný plyn ale opatrne.

A Ak je možné kmeň obrátiť, prepíľte najprv kmeň do

2/3 hrúbky.

B Kmeň otočte a dopíľte zvyšnú časť zhora.       

G3. Kmeň z jednej strany pruží

1. Je vysoké riziko, že kmeň pri pílení praskne   

Najskôr zapíľte zospodu do 1/3 hrúbky kmeňa.

B Potom píľte zhora, až sa oba rezy stretnú.    

G4. Kmeň je na oboch koncoch podoprený

1. Vysoké riziko zovretia píly.

Najskôr urobte rez zhora asi do 1/3 hrúbky kmeňa.

B Potom píľte zospodu, až sa oba rezy stretnú.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE SPIľOVANIE STROMOV

POZOR! Pri spiľovaní stromov je motorová píla

vo vodorovnej polohe. V tejto polohe sa môže

brzda reťaze aktivovať iba zotrvačnosťou. 

G5. Ochranný odstup   

Ochranný odstup medzi píleným stromom a najbližším

pracoviskom má byť viac ako 2,5 násobok výšky stromu.

Musí byť zaistené, aby sa pred ani počas pílenia v inkrimi-

novanej oblasti nenachádzali nepovolané osoby.   



HUSQVARNA - 8

G6. Smer pádu 

Pri pílení stromu je dôležité, aby strom padol v čo najlepšej

polohe na odvetvenie a rozrezanie. Terén musí byť taký, aby

sa ťažbár mohol na ňom bezpečne pohybovať a mohol na

ňom pevne stáť. Vyhnite sa tomu aby sa padajúci strom

zaplietol do iného stromu, pretože jeho uvoľnenie by predsta-

vovalo veľké nebezpečie.

Po tom ako sa ťažbár rozhodne pre ideálny smer pádu stro-

mu, musí posúdiť prirodzený smer pádu.  

Rozhodujúce faktory sú:

• Sklon stromu    

• Jeho zakrivenosť      

• Smer vetra         

• Hustota konárov  

• Hmotnosť napadaného snehu         

Iný dôležitý faktor, ktorý neovplyvňuje smer pádu, ale

ťažbárovu bezpečnosť je kontrola či sa na strome nenachád-

zajú suché alebo poškodené konáre, ktoré by ho mohli zraniť

ak by sa odlomili počas pílenia.

POZOR! V priebehu nebezpečných pracovných

situácií by mala byť ochrana sluchu zložená

okamžite po skončení pílenia, aby mohol ťažbár

vnímať nezvyčajné zvuky a možné varovné

signály. 

G7. Odvetvovanie konárov pred pílením a ústupová

cesta   

Pri odvetvovaní dodržiavajte rovnaké pravidlá ako pri normál-

nom pílení. 

1. Odstráňte konáre ktoré zavadzajú pri práci. Začnite zdola

smerom nahor a udržujte pri tom kmeň medzi sebou a

pílou, tak ako je zobrazené na obrázku, aby ste sa vyhli

konárom ktoré vám môžu ublížiť. Najproblémovejšie koná-

re odpíľte postupne jeden po druhom. Vždy odvetvujte iba

do výšky ramien.    

2. Okolo celého stromu upracte porast a všímajte si even-

tuálne prekážky (kamene, korene, jamy, atď.), tak aby ste

si zaistili ústupovú cestu bez prekážok.

Ústupová cesta by mala smerovať asi 135° šikmo k pláno-

vanému smeru pádu stromu.

SPÍLENIE STROMU 

Pílenie sa vykonáva tromi rezmi. Najskôr sa vytvorí „KLIN“ t.j.

jeden REZ ŠIKMO ZHORA a jeden ZOSPODU a potom sa

proces pílenia zakončí HLAVNÝM REZOM.       

Ak sú tieto rezy urobené správne, dá sa celkom presne určiť

smer pádu stromu. 

G8. Klin

1. Vyrezanie klinu začnite vždy horným rezom na strane stro-

mu v smere pádu. Stojte pritom v pravo od kmeňa a píľte

nabiehajúcou reťazou.                            

Potom vykonajte SPODNÝ REZ tak, aby sa presne spojil s

horným rezom.    

2. Klin má zasahovať asi do 1/4 hrúbky kmeňa a má zvierať

uhol minimálne 45°.       

3. Priesečník oboch rezov sa nazýva HRANA ZÁREZU. Má

prebiehať presne vodorovne a zároveň tvoriť uhol 90° k

smeru pádu stromu.

G9. Hlavný rez

Hlavný rez sa vykonáva z opačnej strany stromu a musí pre-

biehať úplne vodorovne. Postavte sa naľavo od kmeňa a

píľte nabiehajúcou reťazou.

1. Hlavný rez umiestnite 3-5 cm nad horizontálnu hranu zárezu.

Použitie páčidla   

2. Páčidlo sa používa ako pomôcka pri spiľovaní stromov.

Vložte páčidlo do krajnej časti kmeňa v hlavnom reze. Je

to kvôli tomu aby ste dosiahli väčšiu kontrolu nad smerom

pádu stromu.

Píľte na plný plyn a pomaly zarezávajte do kmeňa. Dávajte

pozor či sa strom pohybuje v smere pádu. Založte KLIN

alebo DREVORUBAČSKÚ LOPATKU hneď, ako je to

možné.         

3. HLAVNÝ REZ má prebiehať rovnobežne s HRANOU

ZÁREZU tak, aby vzdialenosť medzi oboma rezmi tvorila

prinajmenšom 1/10 hrúbky kmeňa. Neprerezaná časť

kmeňa sa nazýva nedorez.

4. Nedorez slúži ako kĺb ktorý vedie strom pri páde.

5. Ak je nedorez príliš malý, alebo sa strom prereže úplne,

stratíte nad smerom pádu stromu kontrolu rovnako, ako

keď urobíte hlavný rez na nesprávnom mieste.       

6. Hneď ako ukončíte hlavný rez, kmeň by mal spadnúť sám

od seba, alebo pomocou DREVORUBAČSKEJ LOPATKY

alebo KLINU.

Na spiľovanie stromov doporučujeme používať dlhšiu vodia-

cu lištu ako je priemer kmeňa, aby ste KLIN a HLAVNÝ REZ

mohli urobiť jedným rezom (pozri „Technické údaje“ pre dopo-

ručenú dĺžku lišty).

POZOR! Neskúseným užívateľom nedoporuču-

jeme spiľovanie stromov pílou s vodiacou liš-

tou kratšou ako je hrúbka stromu! 

G10. ODVETVOVANIE

POZOR! Naviac úrazov spôsobených motoro-

vou pílou je zapríčinených SPÄTNÝM VRHOM

pri odvetvovaní.              Sledujte polohu špičky

lišty pri pílení napružených konárov. 

Stojte pevne. Pracujte z ľavej strany kmeňa s telom blízko

píly. Hneď ako je to možné oprite sa celou váhou tela o kmeň

stromu.
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H1. FUNKCIA  

• Karburátor riadi otáčky motora. V karburátore sa mieša

vzduch s palivom. Toto zmiešavanie je možné regulovať.

Aby bol využitý maximálny výkon píly, musí byť nastavenie

zmesi správne.            

• T skrutka nastavuje otáčky voľnobehu. Pri otáčaní T skrutky

v smere hodinových ručičiek sa docielia vyššie otáčky

voľnobehu a proti smeru hodinových ručičiek nižšie otáčky

voľnobehu. 

REGULATION

POZOR! Pri nastavovaní karburátora dávajte

pozor na reťaz. Pretáčajúca sa reťaz môže

spôsobiť zranenia.      

Nastavenie karburátora znamená, že sa motor prispôsobí

miestnym podmienkam napr. počasiu, nadmorskej výške,

benzínu a druhu oleja pre dvojtaktné motory.                         

Karburátor je nastavený a testovaný vo výrobnom závode.

Pri bežnom použití nepotrebuje žiadne nastavenie. Ak sa

zmenia podmienky natoľko, aby bolo potrebné karburátor

znova nastaviť postupujte podľa týchto pokynov.

Pred nastavením skontrolujte, či je filter vzduchu čistý a či je

kryt valca na svojom mieste. 

JEMNÉ NASTAVENIE T-SKRUTKY

Voľnobeh sa nastavuje T-skrutkou. Ak je nastavenie potreb-

né, zaskrutkujte T-skrutku pri naštartovanom motore v smere

hodinových ručičiek až sa reťaz začne otáčať. Otáčky

voľnobehu sú správne nastavené vtedy, keď motor beží pra-

videlne v každej polohe píly bez toho, aby sa otáčala reťaz.

V prípade pochybností alebo otázok sa obráťte na autorizo-

vaný servis.

H.  Karburátor

POZOR! Nikdy pílu neštartujte bez lišty retaze a krytu spojky.                                   

Spojka môže vyletiet a spôsobit vážne poranenia.    

POZOR! Pocas práce a tesne po zastavení motora je tlmic výfuku velmi horúci.      

Nedotýkajte sa tlmica výfuku, môžete si spôsobit popáleniny. Venujte maximálnu

pozornost nebezpecenstvu požiaru, najmä pri práci s zápalnými látkami alebo

plynmi.

POZOR! Doporucujeme nastavit karburátor v autorizovanom servise. Správne

nastavenie karburátora je velmi dôležité. Nesprávne nastavený karburátor môže

zaprícinit vážne poškodenie motora.         

I. Údržba bezpecnostných zariadení       

POZOR! Dôkladne sa riadte pokynmi na údržbu v tomto návode. Pri údržbe musí

byt motorová píla vypnutá. Pílu naštartujte len vtedy, ked to vyžaduje pracovný

postup a ked je to v súlade s bezpecnostnými normami.    

POZOR! Pred použitím píly skontrolujte funkciu bezpecnostných zariadení. Ak

píla nevyhovie niektorej z uvedených skúšok, nepoužívajte ju za žiadnych okol-

ností. Kontaktujte autorizovaný servis. Kontakt nájdete na obale píly.                   

I1. Brzda reťaze a kryt ruky

POZOR! V žiadnom prípade nerozoberajte

alebo nezasahujte do mechanizmu brzdy

reťaze. V prípade nevyhovujúcej funkcie alebo

potreby výmeny niektorej časti navštívte autori-

zovaný servis. 

1. Pravidelne čistite bubon spojky od pilín, živice a iných

nečistôt (bez odmontovania brzdy) a vizuálne skontrolujte

opotrebenie pásu brzdy reťaze (v prípade, že je pás tenší

ako 0,60 mm v najviac opotrebovanom mieste vymeňte ho

v autorizovanom servise).

2. Skontrolujte, či je kryt ruky kompletný, bez viditeľných vád,

ako napríklad prasklín.     

3. Založte kryt ruky naspäť a vyskúšajte, či funguje ľahko a

či je správne založený v kryte spojky.         

4. Naštartujte pílu na rovnej podložke. Skontrolujte, či sa

reťaz voľne otáča.        

5. Uchopte pílu za obe rukoväte.         

6. Pridajte plyn, aktivujte brzdu reťaze ľavou rukou krytom

ruky bez toho aby ste pustili rukoväť. Reťaz musí okamžite

zastať. 

I2. Poistka páčky plynu      

1. Skontrolujte, či je páčka plynu pri voľnobehu zaistená keď

sa poistka nachádza vo východzej pozícii.                

2. Stlačte poistku páčky plynu a skontrolujte, či sa vráti do

východzej polohy keď ju pustíte.                       
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3. Skontrolujte, či sa páčka plynu a poistka páčky plynu ľahko

vracajú, a či funguje správne systém vratných pružín.   

4. Naštartujte pílu a pridajte plný plyn. Pusťte páčku plynu a

skontrolujte, či sa reťaz na voľnobežných otáčkach nepretáča.

Ak sa reťaz pretáča je potrebné nastaviť voľnobežné otáčky

na karburátore. Pozri kapitolu „Nastavenie karburátora“.

I3. Zachytávač reťaze   

Skontrolujte, či nie zachytávač reťaze poškodený a či je

správne upevnený na korpuse píly.                    

I4. Kryt pravej ruky 

Skontrolujte, či je kryt pravej ruky v bezchybnom stave, bez

zjavných vád a porúch materiálu.   

I5. Antivibračný systém             

Pravidelne kontrolujte antivibračné prvky, či nie sú deformo-

vané alebo inak poškodené.   

Skontrolujte, či sú antivibračné prvky pevne ukotvené medzi

motorovou jednotkou a rukoväťou.

I6. Vypínač zapaľovania

Naštartujte motor a skontrolujte, či sa zastaví keď presunie-

te vypínač do polohy „STOP“.      

L. Pravidelná údržba

BRÚSENIE A NASTAVENIE HĹBKY OBMEDZOVACÍCH

ZUBOV REťAZE

POZOR! Zle nabrúsená reťaz zvyšuje riziko

úrazu. Nasledujúce pokyny sa vzťahujú hlavne

na doporučenú reťaz. Reťaz brúste vždy pri

vypnutom motore. 

L1 Základné pokyny potrebné k brúseniu reťaze.          

Reťaz musí byť vždy dobre nabrúsená. Ak reťaz nepíli bez

tlaku vodiacej lišty na drevo a vznikajú malé piliny, znamená

to že reťaz nie je ostrá.  Ak pri pílení nevznikajú piliny, zna-

mená to, že reťaz už vôbec nepíli. Ak je reťaz ostrá, vniká do

dreva sama, bez potreby tlaku vodiacej lišty na drevo a pri

pílení vznikajú veľké a dlhé piliny.   

1. Ostrá časť reťaze sa skladá z REZACÍCH ČLÁNKOV z

REZACÍMI ZUBMI (A) a OBMEDZOVACÍMI ZUBMI (B).

Výškový rozdiel medzi týmito zubami určuje hĺbku rezania.

L2 Ostrenie zubov  

POZOR! Nasledovné odchýlky od pokynov

týkajúcich sa brúsenia značne zvyšuje riziko

SPÄTNÉHO VRHU:

• PRÍLIŠ VEľKÝ UHOL BRÚSENIA

• PRÍLIŠ MALÝ UHOL ŠIKMÉHO BRÚSENIA

• MALÝ PRIEMER OKRÚHLEHO PILNÍKA

Na kvalitné nabrúsenie reťaze je potrebný VODIČ pilníka a

OKRÚHLY PILNÍK. Priemer pilníka musí byť 3/16“/4,8mm.

Založte reťaz do vodiacej lišty a napnite ju napínačom

reťaze. Skontrolujte, či je reťaz správne napnutá a zabrzdite

ju bezpečnostnou brzdou. Nedostatočné napnutie reťaze

spôsobuje, že reťaz stráca stabilitu v smere do boku a

znemožňuje tak správne nabrúsenie. 

1. Zuby brúste vždy zvnútra von a pilník pri spätnom ťahu

trochu nadvihnite. 

Brúsenie je jednoduchšie, keď použijete vodič pilníka.  

Pri ostrení musí byť pilník v polohe danej týmito tromi uhla-

mi:   

“A” horný uhol 30° - 35°

“B” uhol na vonkajšej strane 85° - 90°

“C” uhol na vnútornej strane 60°

2. Pilník musí byť pri brúsení kolmo na vodiacu lištu.

3. Aby ste dosiahli presnejšie bočné uhly doporučujeme

umiestniť pilník tak, aby o 0,5 mm presahoval cez hranu

rezného zuba.

Nabrúste všetky zuby na jednej strane reťaze, pílu otočte a

pokračujte zubami na druhej strane.

Aby ste dosiahli rovnomernú rezaciu plochu, všetky zuby

musia byť nabrúsené na rovnakú výšku.

4. KONTROLA HĹBKY OBMEDZOVACÍCH ZUBOV

Brúsením rezacích zubov sa znižuje hĺbka rezania. 

Skontrolujte výšku obmedzovacích zubov po niekoľkých

nabrúseniach reťaze.        

Výška musí byť presne 0,025"/0,65 mm pod úrovňou hornej

hrany rezacieho zubu.   

Skontrolujte výšku a obrúste vyčnievajúcu časť.

Zaoblite prednú časť obmedzovača  (D).

L3 DENNÁ ÚDRŽBA

POZOR! Pred začiatkom údržby sa vždy uistite,

že je píla vypnutá. 

Vzduchový filter Vzduchový filter čistite denne, ak pracujete

v obtiažnych podmienkach, tak ešte častejšie.  Demontujte

filter podľa návodu na obrázku a vyčistite ho opatrne pomo-

cou prúdu stlačeného vzduchu. Pri dôkladnejšom čisteniu ho

umyte mydlovou vodou. 

Pri montáži dbajte na to, aby filter dobre zapadol na pôvodné

miesto. Vzduchový filter, ktorý bol dlhšiu dobu požívaný už

nebude nikdy dokonale čistý a preto je potrebné ho v pravi-

delných intervaloch meniť.

Poškodený filter musí byť okamžite vymenený.

M1 Vodiaca lišta Dôkladne vyčistite kanálik prívodu oleja (K)

a otvory (l). Pravidelne otáčajte vodiacu lištu aby sa vyrovna-

lo opotrebovanie vodiacej drážky, alebo v prípade, že sú na

lište ryhy. Vyčistite vodič reťaze. Namastite vodiace koliesko

mazacím tukom určeným na ložiská.

M2 Čerpadlo oleja mazania reťaze Skontrolujte, či automa-

tické čerpadlo oleja mazania reťaze správne vytláča olej.

Nastavte lištu oproti čistému povrchu v asi 20 cm vzdialeno-

sti. Asi po minúte behu píly na  ľ plyn musia byť na povrchu

viditeľné stopy oleja. Ak čerpadlo nepracuje správne, kontak-

tujte autorizovaný servis.

Palivový filter  Pri výmene odkrúťte zátku palivovej nádrže a

vyberte filter pomocou kovového háčika. Vymeňte filter, najle-

pšie raz za rok.     
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M4 Reťaz Nabrúste reťaz a skontrolujte, či je v poriadku a

či je správne napnutá. Ak je opotrebovaná, vymeňte ju v

autorizovanom servise. Keď majú rezacie zuby výšku len 4

mm, reťaz musí byť vymenená.     

M3 Hnacie koliesko reťaze                   

Skontrolujte, či nie hnacie koliesko reťaze opotrebované. Ak je

potrebné ho vymeniť, vymeňte ho v autorizovanom servise. 

L4 Štartovacie zariadenie Skontrolujte štartovacie zariade-

nie, lanko a vyčistite vstup vzduchu. Skontrolujte, či sa lanko

automaticky vracia do východzej polohy.         

POZOR! V štartovacom zariadení sa nachádza

napnutá pružina. Neotvárajte zariadenie, aby

ste sa vyhli prípadnému úrazu. Ak je štartovacie

zariadenie vadné, kontaktujte autorizovaný ser-

vis.

Matice a skrutky  

Skontrolujte, či sú všetky matice a skrutky pevne dotiahnuté.   

L4 Zapaľovacia sviečka

Vyčistite zapaľovaciu sviečku a skontrolujte, či je medzi elek-

tródami medzera 0,5 mm. Ak je zapaľovacia sviečka vadná,

vymeňte ju vhodným kľúčom.

POZOR! Ak je potrebná výmena zapaľovacej

sviečky, použite vždy správny typ sviečky.

Ostatný typy môžu poškodiť motor. 



Motor

Zdvihový objem cm
3

Vrtanie valca (mm)

Zdvih (mm)

Otácky za minútu - volnobeh (min
-1

)

Doporucené maximálne otácky (min
-1

)

Výkon (kW@rpm) (ISO7293)

Zapalovanie

Výrobca/typ

Zapalovacia sviecka

Odtrh elektród (mm)

Palivo, mazací systém

Typ karburátora 

Objem palivovej nádrže (cm
3

)

Objem olejovej nádrže (cm
3

)

Hmotnost (bez lišty a kvapalín) (kg)

Kombinácia lišty a retaze

Pocet zubov na retazovom  koliesku

Retaze (inch)

Delenie retaze (inch/mm)

Rýchlost retaze pri najvyšších otáckach (m/sec)

Hrúbka hnacích clánkov (mm)

Pocet zubov na retazovom  koliesku

Retaze (inch)

Delenie retaze (inch/mm)

Rýchlost retaze pri najvyšších otáckach (m/sec)

Hrúbka hnacích clánkov (mm)

Úroven hluku 

Ekvivalentná hladina hluku dB(A) (ISO 22868)

Garantovaná hladina hluku LwAav dB(A) (ISO 9207)

Nameraná hladina hluku LwAav dB(A) (ISO 9207)

Hladina vibrácií 

Predná rukovät (m/s
2

) aw, av (ISO 22867)

Zadná rukovät (m/s
2

) aw, av (ISO 22867)

46 49 51

43 44 45

32 32 32

2500 2500 2500

12500 12500 12500

2,2/9000 2,3/9000 2,5/9000

Walbro / Phelon - Electronic

Champion RCJ7Y / NGK BPMR7A

0,6 - 0,7

Walbro WT 738 / ZAMA C1Q-X5054

450

200

4,9

6 - -

3/8” - -

14”/35 - -

16”/40 - -

18”/45 - -

17,7 - -

1,3 - -

7 7 7

0,325” 0,325” 0,325”

13”/33 13”/33 13”/33

15”/38 15”/38 15”/38

18”/45 18”/45 18”/45

19 19 19

1,3 1,3 1,3

99,5 99,5 100

110 110 109

109 109 108

5,1 5 3,2

8,7 8,5 9,5
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Technické údaje

My H.O.P.I. Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) Italia, prehlasujeme na našu plnú zodpovednost, že motorová píla CS020 od

roku výroby 2007 a vyššie (rok je vyrazený na výrobnom štítku spolu s typom a adekvátnym výrobným císlom) sú v úplnej zhode

s nasledovnými normami, ostatnými normatívnymi dokumentmi a dalšími opatreniami z COUNCIL'S DIRECTIVES: - z 22. Júna

1998 týkajúcich sa "strojných zariadení" 98/37/EC; z 15/12/2004 "elektromagnetickej kompatibility" 2004/108/ES, a príslušných

dodatkov z 8. Júna 2000 týkajúcich sa hladiny hluku v životnom prostredí 2000/14/ES, 97/68/ES + 2002/88/ES gas emission.

Informácie o hladine hluku sú obsiahnuté v kapitole Technické údaje.

Použité boli nasledovné harmonizované normy: ISO 11681-1:2004 + A1:2007, EN ISO 14982:1998.

Vyššie uvedené motorové píly sú v plnom súlade s EC typovými skúškami Európskej únie.

Dodatok, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50| Uppsala, Sweden, je v zhode s prílohou V. z nariadenia

Council's| Directive of May 8, 2000. Potvrdenie: 0710002. Notifikovaná skúšobna: 0717, Nemko S.p.A. - Via Trento e Trieste, 116

- I-20046 Biassono (Mi), vydala certifikát typu EC v súlade s "machinery directive" (98/37/EC) article 8, section 2c.

Valmadrera, 01.06.07

Ing. De Carlo Raffaele (Direttore Tecnico)

H.O.P.I.




