
  

115 13

      
445  445e  450e

Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok∏adnie i ze zrozumieniem zapoznaç 
Instrukcja obs∏ugi
PPPPoooolllliiiisssshhhh

si´ z treÊcià niniejszej instrukcji.
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ZNACZENIE SYMBOLI

                      
Oznakowanie maszyny:
OSTRZE˚ENIE! Pilarka mo˝e si´ staç 
niebezpiecznym narz´dziem! Nieuwa˝ne 
oraz nieprawid∏owe pos∏ugiwanie si´ pilarkà 
mo˝e byç przyczynà powa˝nych obra˝eƒ 
lub Êmierci obs∏ugujàcego urzàdzenie bàdê 
innych osób.

Przed przystàpieniem do pracy maszynà 
prosimy dok∏adnie i ze zrozumieniem 
zapoznaç si´ z treÊcià niniejszej instrukcji.

Zawsze nale˝y stosowaç:
• Zatwierdzony kask ochronny
• Zatwierdzone ochronniki s∏uchu
• Okulary ochronne lub siatka ochronna 

na twarz

 
Niniejszy produkt zgodny jest z 
obowiàzujàcymi dyrektywami CE.

 
Emisja ha∏asu do otoczenia zgodna z 
dyrektywà Wspólnoty Europejskiej. 
WartoÊç emisji dla maszyny podana 
zosta∏a w rozdziale Dane techniczne oraz 
na naklejce.

 
Do obs∏ugi pilarki operator musi u˝ywaç obu 
ràk.

 
Nigdy nie pos∏uguj si´ pilarkà trzymajàc jà 
tylko jednà r´kà.

 
Nale˝y unikaç kontaktu wierzcho∏ka 
prowadnicy z jakimkolwiek przedmiotem.

OSTRZE˚ENIE! Odbicie mo˝e nastàpiç, 
gdy wierzcho∏ek prowadnicy dotknie do 
jakiegoÊ przedmiotu powodujàc odrzucenie jej 
w gór´ i w ty∏, w kierunku operatora. Mo˝e to 
doprowadziç do powa˝nych obra˝eƒ.

 
Pozosta∏e symbole/naklejki samoprzylepne 
umieszczone na maszynie dotyczà specjalnych 
wymogów, zwiàzanych z certyfikatami w 
poszczególnych krajach.

Symbole wyst´pujàce w 
instrukcji obs∏ugi:
Przed rozpocz´ciem sprawdzania 
dzia∏ania lub wykonaniem prac 
konserwacyjnych nale˝y wy∏àczyç 
silnik. UWAGA! W∏àcznik Start/Stop 
powraca automatycznie do pozycji 
pracy. Dlatego przed przystàpieniem 
do monta˝u, kontroli oraz/lub 
konserwacji nale˝y zawsze 
zdejmowaç nasadk´ ze Êwiecy 
zap∏onowej w celu zapobie˝enia 
niezamierzonemu uruchomieniu silnika.

 
Zawsze u˝ywaj zatwierdzonych 
r´kawic ochronnych.

 
 

Wykonuj regularnie czyszczenie.

 
 

Kontrola wzrokowa.

 
Konieczne jest stosowanie okularów 
ochronnych lub siatki ochronnej na 
twarz.

 
 

Uzupe∏nianie paliwa.

 
Uzupe∏nianie oleju i regulacja dop∏ywu 
oleju.

 
Podczas uruchamiania pilarki musi byç 
w∏àczony hamulec ∏aƒcucha.

OSTRZE˚ENIE! Odbicie mo˝e nastàpiç, 
gdy wierzcho∏ek prowadnicy dotknie do 
jakiegoÊ przedmiotu powodujàc odrzucenie jej 
w gór´ i w ty∏, w kierunku operatora. Mo˝e to 
doprowadziç do powa˝nych obra˝eƒ.
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WST¢P

      
Szanowny Kliencie!

Gratulujemy wyboru produktu Husqvarna! Tradycje firmy Husqvarna si´gajà roku 1689, kiedy to król Karl XI nakaza∏ wybudowaç 
fabryk´ muszkietów na brzegu rzeki Huskvarna. Lokalizacja fabryki by∏a trafna, gdy˝ umo˝liwia∏a wykorzystywanie energii 
wodnej. Przez ponad 300 lat istnienia, w fabryce Husqvarna produkowano wiele ró˝nych produktów - od opalanych drewnem 
pieców kuchennych po nowoczesne maszyny kuchenne, maszyny do szycia, rowery, motocykle i in. W 1956 roku wypuszczono 
pierwsze kosiarki silnikowe, a w 1959 przysz∏a kolej na pilarki ∏aƒcuchowe. Produkty te do dziÊ stanowià podstawowy asortyment 
Husqvarny.

Husqvarna jest obecnie Êwiatowym liderem w zakresie produkcji sprz´tu do pracy w lesie i w ogrodzie. Najwy˝szym priorytetem 
obj´ta jest wydajnoÊç i jakoÊç produktów. Ideà biznesowà jest udoskonalanie, produkcja i marketing maszyn o nap´dzie 
silnikowym, przeznaczonych do u˝ytku w leÊnictwie, ogrodnictwie i budownictwie. Celem Husqvarny jest równie˝ zajmowanie 
czo∏owej pozycji pod wzgl´dem ergonomii, ∏atwoÊci w u˝ytku oraz bezpieczeƒstwa produktów, a tak˝e pod wzgl´dem troski o 
Êrodowisko. Dlatego opracowano wiele finezji technicznych, które majà na celu udoskonalenie produktów we wspomnianym 
zakresie.

JesteÊmy przekonani, ˝e przez d∏ugi czas b´dà Paƒstwo zadowoleni z jakoÊci i wydajnoÊci naszych produktów. Zakup 
jakiegokolwiek z naszych produktów daje mo˝liwoÊç korzystania z profesjonalnej pomocy i obs∏ugi technicznej, w razie 
koniecznoÊci przeprowadzenia naprawy lub serwisu. Je˝eli maszyna nie zosta∏a kupiona w autoryzowanym punkcie sprzeda˝y, 
prosimy zapytaç o najbli˝szy warsztat serwisowy.

Mamy nadziej´, ˝e b´dà Paƒstwo zadowoleni ze swojej maszyny i ˝e b´dzie ona Paƒstwu s∏u˝yç przez d∏ugie lata. Prosimy 
pami´taç, ̋ e niniejsza instrukcja obs∏ugi jest wa˝nym dokumentem, dzi´ki któremu maszyna zyskuje wi´kszà wartoÊç. Stosujàc 
si´ do zawartych w niej wskazówek (na temat u˝ytkowania, obs∏ugi technicznej, konserwacji itd.) mo˝na znacznie przed∏u˝yç 
okres u˝ytkowy maszyny, a tak˝e zwi´kszyç jej wartoÊç w przypadku sprzeda˝y. W razie sprzeda˝y maszyny nale˝y przekazaç 
nowemu u˝ytkownikowi tak˝e instrukcj´ obs∏ugi.

Dzi´kujemy za wybór produktu Husqvarna! 
 

Husqvarna AB nieustannie modernizuje swoje wyroby, w zwiàzku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
dotyczàcych m.in. wyglàdu produktów bez uprzedzenia.
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CO JEST CO?

      
Co jest co w pilarce?
1 Os∏ona cylindra

2 Zawór dekompresacyjny

3 Pompa paliwowa

4 Uproszczona instrukcja uruchamiania

5 Kombinowany w∏àcznik rozruchu i wy∏àcznik zatrzymania

6 Uchwyt tylny.

7 Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

8 Zbiornik paliwa

9 Âruby regulacyjne, gaênik

10 Uchwyt rozrusznika

11 Rozrusznik

12 Zbiornik oleju do smarowania ∏aƒcucha

13 Tabliczka z numerem produktu i numerem seryjnym

14 Znacznik kierunku obalania

15 Uchwyt przedni

16 Zabezpieczenie przed odbiciem

17 T∏umik

18 ¸aƒcuch pilarki

19 Koƒcówka prowadnicy

20 Prowadnica

21 Zderzak.

22 Wychwytnik ∏aƒcucha

23 Âruba regulujàca napi´cie ∏aƒcucha

24 Os∏ona sprz´g∏a

25 Os∏ona prawej r´ki

26 Dêwignia gazu

27 Blokada dêwigni gazu

28 Kó∏ko do napinania ∏aƒcucha (445e, 450e)

29 Pokr´t∏ (445e, 450e)

30 Instrukcja obs∏ugi

31 Os∏ona prowadnicy

32 Klucz kombinowany
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CzynnoÊci które nale˝y wykonaç 
przed przystàpieniem do 
u˝ytkowania nowej pilarki

• Przeczytaj dok∏adnie instrukcj´ obs∏ugi.

• Sprawdê prawid∏owoÊç zamontowania i regulacji 
mechanizmu tnàcego. Patrz wskazówki podane pod 
rubrykà Monta˝.

• Zatankuj i uruchom pilark´. Patrz wskazówki pod 
nag∏ówkami "Post´powanie z paliwem" oraz 
"Uruchamianie i zatrzymywanie".

• Nie u˝ywaj pilarki zanim wystarczajàca iloÊç oleju 
∏aƒcuchowego nie dotrze do jej ∏aƒcucha. Patrz 
wskazówki podane pod rubrykà Osprz´t tnàcy.

• D∏ugotrwa∏e przebywanie w ha∏asie mo˝e doprowadziç do 
trwa∏ej utraty s∏uchu. Dlatego nale˝y zawsze stosowaç 
atestowane ochronniki s∏uchu.

!
OSTRZE˚ENIE! Pod ˝adym pozorem nie 
wolno zmieniaç ani modyfikowaç 
fabrycznej konstrukcji maszyny bez 
zezwolenia wydanego przez producenta. 
Zawsze nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie 
oryginalnych cz´Êci zamiennych. 
Samowolne wprowadzanie zmian oraz/
lub montowanie wyposa˝enia nie 
zatwierdzonego przez producenta mo˝e 
staç si´ przyczynà groênych obra˝eƒ lub 
Êmierci obs∏ugujàcego urzàdzenie bàdê 
innych osób.

!
OSTRZE˚ENIE! Nieprawid∏owo lub 
nieostro˝nie u˝ywana pilarka mo˝a staç 
si´ niebezpiecznym narz´dziem, 
mogàcym byç przyczynà groênych 
obra˝eƒ, nawet zagra˝ajàcych ˝yciu. 
Dlatego bardzo wa˝ne jest, aby dok∏adnie 
i ze zrozumieniem zapoznaç si´ z treÊcià 
niniejszej instruk

!
OSTRZE˚ENIE! Wewnàtrz t∏umika 
znajdujà si´ substancje chemiczne 
mogàce wywo∏ywaç choroby 
nowotworowe. W razie uszkodzenia 
t∏umika unikaj stycznoÊci z tymi 
elementami.

!
OSTRZE˚ENIE! D∏ugotrwa∏e wdychanie 
spalin silnikowych, zawiesiny oleju 
∏aƒcuchowego w powietrzu oraz py∏u 
towarzyszàcego powstawaniu wiórów 
mo˝e byç szkodliwe dla zdrowia.

!
OSTRZE˚ENIE! Podczas pracy uk∏ad 
zap∏onowy maszyny wytwarza pole 
elektromagnetyczne. W pewnych 
okolicznoÊciach pole to mo˝e mieç 
wp∏yw na prac´ stymulatorów serca. W 
celu ograniczenia ryzyka powa˝nych lub 
Êmiertelnych obra˝eƒ, osobom 
posiadajàcym stymulator serca zalecamy 
skonsultowanie si´ z lekarzem i 
producentem stymulatora serca przed 
przystàpieniem do pracy maszynà.

!
OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie pozwalaj 
dzieciom na u˝ytkowanie lub 
przebywanie w pobli˝u maszyny. 
Poniewa˝ maszyna wyposa˝ona jest w 
spr´˝ynujàcy wy∏àcznik i mo˝e zostaç 
uruchomiona nawet przez powolne i 
s∏abe oddzia∏ywanie na ràczk´ 
rozrusznika, nawet ma∏e dzieci w 
pewnych okolicznoÊciach mogà byç w 
stanie uruchomiç maszyn´. Oznacza to 
ryzyko powa˝nych obra˝eƒ. Dlatego 
nale˝y zdejmowaç nasadk´ Êwiecy 
zap∏onowej, gdy maszyna nie jest pod 
nadzorem.
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Wa˝ne

Kieruj si´ zawsze zdrowym 
rozsàdkiem.
Nie jest mo˝liwe omówienie wszystkich sytuacji, w jakich 
potencjalnie mo˝esz si´ znaleêç podczas pracy pilarkà. 
Zachowuj zawsze ostro˝noÊç i kieruj si´ zdrowym 
rozsàdkiem. Nie podejmuj si´ prac, je˝eli uwa˝asz, ˝e 
przekraczajà one Twoje kwalifikacje! Je˝eli po przeczytaniu 
niniejszej instrukcji nadal nie masz pewnoÊci co do sposobów 
post´powania, nie kontynuuj pracy zanim nie zwrócisz si´ o 

porad´ do eksperta. Je˝eli masz pytania dotyczàce 
korzystania z pilarki, nie wahaj si´ skontaktowaç z punktem 
sprzeda˝y lub z nami. Ch´tnie s∏u˝ymy ci pomocà i radà, byÊ 
móg∏ korzystaç ze swojej pilarki w lepszy i bardziej bezpieczny 
sposób. Dobrze jest przejÊç szkolenie w zakresie pos∏ugiwania 
si´ pilarkà. Informacje o dost´pnych materia∏ach 
szkoleniowych i kursach mo˝esz otrzymaç w punkcie 
sprzeda˝y, w szkó∏ce leÊnej lub w bibliotece.

 Nieustannie prowadzone sà prace w celu udoskonalenia 
konstrukcji maszyny. Udoskonalenia takie majà na celu 
zapewnienie wi´kszego bezpieczeƒstwa i efektywnoÊci 
pracy. Odwiedzaj regularnie punkt sprzeda˝y, by dowiadywaç 
si´ jakà korzyÊç mo˝esz odnieÊç w wyniku wprowadzanych 
nowoÊci.

Ârodki ochrony osobistej

• Zatwierdzony kask ochronny
• Ochronniki s∏uchu
• Okulary ochronne lub siatka ochronna na twarz
• R´kawice ochronne z zabezpieczeniem przed 

przeci´ciem pilarkà
• Spodnie z wk∏adkà zabezpieczajàcà przed okaleczeniem 

∏aƒcuchem pilarki

WA˚NE!

Maszyna przeznaczona jest wy∏àcznie do ci´cia drewna.

Nale˝y stosowaç wy∏àcznie zestawy prowadnica/∏aƒcuch 
tnàcy zalecane w rozdziale "Dane techniczne".

Nigdy nie u˝ywaj maszyny, gdy jesteÊ zm´czony bàdê 
znajdujesz si´ pod wp∏ywem alkoholu lub leków, które mogà 
wp∏ywaç ujemnie na wzrok, zdolnoÊç oceny sytuacji i 
panowanie nad wykonywanymi ruchami.

Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz wskazówki podane 
pod rubrykà Ârodki ochrony osobistej.

Nie wolno dokonywaç w maszynie zmian stanowiàcych 
modyfikacj´ jej oryginalnej wersji. Nie u˝ywaj maszyny, 
je˝eli podejrzewasz, ˝e ktoÊ inny wprowadzi∏ w niej zmiany.

Nie wolno pracowaç maszynà uszkodzonà. Stosuj si´ do 
instrukcji dotyczàcych konserwacji, kontroli i obs∏ugi 
technicznej podanych w niniejszej instrukcji obs∏ugi. 
Niektóre czynnoÊci konserwacyjne i  obs∏ugowe muszà byç 
wykonane przez przeszkolonego i wykwalifikowanego 
specjalist´. Patrz wskazówki podane pod rubrykà 
Konserwacja.

Nigdy nie u˝ywaj innych akcesoriów ni˝ zalecane w 
niniejszej instrukcji obs∏ugi. Patrz wskazówki podane pod 
rubrykami Osprz´t tnàcy i Dane techniczne.

UWAGA! Stosuj zawsze okulary ochronne lub siatk´ 
ochronnà twarzy, by ograniczyç ryzyko obra˝eƒ w wyniku 
uderzenia przedmiotem odrzuconym spod maszyny. Spod 
pilarki mogà byç odrzucane z du˝à si∏à takie przedmioty jak 
wióry, ma∏e kawa∏ki drewna etc. Mo˝e to spowodowaç 
powa˝ne obra˝enia, szczególnie w razie uderzenia w oko.

!
OSTRZE˚ENIE! W∏àczanie silnika w 
zamkni´tych lub êle wentylowanych 
pomieszczeniach mo˝e byç przyczynà 
Êmierci wskutek uduszenia lub zatrucia 
tlenkiem w´gla.

!
OSTRZE˚ENIE! Stosowanie niew∏aÊciwego 
osprz´tu tnàcego lub zestawu 
prowadnica/∏aƒcuch tnàcy zwi´ksza 
ryzyko odbicia! Stosuj wy∏àcznie zalecane 
przez nas zestawy prowadnica/∏aƒcuch 
tnàcy i przestrzegaj instrukcji ostrzenia 
∏aƒcucha. Patrz wskazówki pod 
nag∏ówkiem "Dane techniczne".

!
OSTRZE˚ENIE! Przyczynà wi´kszoÊci 
wypadków z udzia∏em pilarek jest 
zetkni´cie si´ ∏aƒcucha z operatorem. 
Podczas u˝ywania maszyny nale˝y 
zawsze mieç na sobie zatwierdzone 
przez odpowiednie w∏adze Êrodki 
ochrony osobistej. Srodki ochrony 
osobistej nie eliminujà ryzyka odniesienia 
obra˝eƒ, natomiast ograniczajà ich 
rozmiar w razie zaistnienia wypadku. 
PoproÊ swojego dealera o pomoc w 
wyborze Êrodków ochrony osobistej.
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• Obuwie wysokie z zabezpieczeniem przed przeci´ciem 
pilarkà, z podnoskami stalowymi i przeciwpoÊlizgowymi 
podeszwami

• Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaç si´ 
zawsze w pobli˝u.

• GaÊnica i ∏opata

Ubranie powinno byç dopasowane lecz nie powinno 
ograniczaç swobody ruchów operatora.

Zespo∏y zabezpieczajàce 
maszyny

W niniejszym rozdziale omówiono zespo∏y zabezpieczajàce 
maszyny i ich dzia∏anie. OdnoÊnie kontroli i konserwacji patrz 
wskazówki pod nag∏ówkiem "Kontrola, konserwacja i obs∏uga 
techniczna zespo∏ów zabezpieczajàcych pilarki". Patrz 
wskazówki pod nag∏ówkiem "Opis maszyny", by sprawdziç, 
gdzie w twojej maszynie umieszczone sà te zespo∏y.

Je˝eli maszyna nie jest prawid∏owo konserwowana i nie jest 
poddawana profesjonalnie wykonywanym naprawom oraz/
lub obs∏ugom technicznym, jej okres u˝ytkowy jest krótszy 
oraz wi´ksze jest ryzyko wypadków. Je˝eli potrzebujesz 
wi´cej informacji, skontaktuj si´ z najbli˝szym warsztatem 
serwisowym.

Hamulec ∏aƒcucha i zabezpieczenie przed 

odbiciem

Twoja pilarka wyposa˝ona jest w hamulec ∏aƒcucha, którego 
zadaniem jest zatrzymywanie ∏aƒcucha tnàcego w razie 
odbicia. Hamulec ∏aƒcucha zmniejsza ryzyko wypadku, lecz 
tylko Ty, jako operator pilarki, mo˝esz mu ostatecznie 
zapobiec.

Podczas pracy maszynà zachowuj ostro˝noÊç i zapewnij, aby 
strefa odbicia prowadnicy nigdy nie dotyka∏a do ˝adnego 
przedmiotu.

• Hamulec ∏aƒcucha (A) w∏àczany jest bàdê manualnie 
(lewà r´kà), bàdê automatycznie za pomocà 
mechanizmu bezw∏adnoÊciowego.

• W∏àczenie nast´puje przez przesuni´cie dêwigni 
mechanizmu zabezpieczajàcego orzed odbiciem (B) do 
przodu.

• Ruch ten uruchamia mechanizm spr´˝ynowy zaciskajàcy 
taÊm´ hamulca (C) wokó∏ silnikowego uk∏adu 
nap´dowego ∏aƒcucha (D) (b´bna sprz´g∏a).

• Zabezpieczenie przed odbiciem nie tylko uruchamia 
hamulec ∏aƒcucha. Innà wa˝nà jego funkcjà jest 
zmniejszanie ryzyka dotkni´cia d∏onià do  ∏aƒcucha w razie 
zeÊlizgni´cia si´ jej z uchwytu przedniego.

• W chwili uruchamiania pilarki hamulec ∏aƒcucha powinien 
byç w∏àczony, aby ∏aƒcuch nie móg∏ si´ obracaç.

• U˝ywaj hamulca ∏aƒcucha jako ”hamulca postojowego” 
przy uruchamianiu i przenoszeniu pilarki na krótkie 
odleg∏oÊci, by zapobiegaç wypadkom w wyniku 
przypadkowego dotkni´cia przez operatora lub inne osoby 
do ∏aƒcucha znajdujàcego si´ w ruchu. Nie nale˝y 

WA˚NE! Mogà powstawaç iskry wydostajàce si´ z t∏umika, 
prowadnicy, ∏aƒcucha lub innego êród∏a. Miej zawsze w 
pobli˝u sprz´t gaÊniczy, gdy˝ mo˝esz go potrzebowaç. W 
ten sposób przyczyniasz si´ do zapobiegania po˝arom 
lasów.

!
OSTRZE˚ENIE! Nie wolno u˝ywaç 
maszyny, której zespo∏y zabezpieczajàce 
sà uszkodzone. Zespo∏y zabezpieczajàce 
i wyposa˝enie ochronne nale˝y 
kontrolowaç i konserwowaç. Patrz 
wskazówki pod nag∏ówkiem "Kontrola, 
konserwacja i obs∏uga techniczna 
zespo∏ów zabezpieczajàcych pilarki". 
Je˝eli posiadana maszyna nie spe∏nia 
wszystkich warunków obj´tych 
czynnoÊciami kontrolnymi, nale˝y oddaç 
jà do warsztatu serwisowego w celu 
naprawy.
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zostawiaç pi∏y ∏aƒcuchowej w∏àczonej przez d∏u˝szy 
czas, gdy w∏àczone jest ci´gno ssania. Pi∏a mo˝e byç 
bardzo nagrzana.

• Hamulec ∏aƒcucha uwalnia si´ przez przesuni´cie 
urzàdzenia zabezpieczajàcego przed odbiciem do ty∏u, w 
kierunku przedniego uchwytu.

• Odbicie mo˝e byç gwa∏towne i wystàpiç nagle. W 
wi´kszoÊci przypadków odbicia sà niewielkie i nie zawsze 
powodujà w∏àczenie si´ hamulca ∏aƒcucha. W razie 
wyst´powania takich odbiç nale˝y pewnie trzymaç pilark´ 
i nie puszczaç uchwytów.

• Hamulec w∏àczany jest r´cznie lub za pomocà 
mechanizmu bezw∏adnoÊciowego, w zale˝noÊci od si∏y 
odbicia i po∏o˝enia pilarki w stosunku do przedmiotu, z 
którym zetkn´∏a si´ strefa odbicia prowadnicy.

Hamulec ∏aƒcucha jest tak skonstruowany, ˝e w razie 
silnego odbicia, gdy strefa odbicia prowadnicy znajduje si´ 
mo˝liwie najdalej od operatora, w∏àcza si´ on wskutek 
dzia∏ania przeciwci´˝aru (masy bezw∏adnoÊciowej) w 
kierunku odbicia.

Je˝eli odbicie jest s∏abe lub strefa odbicia prowadnicy 
znajduje si´ blisko operatora, hamulec ∏aƒcucha w∏àcza 
si´ r´cznie, lewà d∏onià.

• Podczas Êcinki lewa r´ka znajduje si´ w pozycji, która 
uniemo˝liwia manualne w∏àczenie hamulca ∏aƒcucha. 
Trzymajàc pilark´ w ten sposób, tzn. gdy lewa r´ka 
znajduje si´ w takiej pozycji, ̋ e nie mo˝e wp∏ynàç na ruch 
os∏ony zabezpieczajàcej przed odbiciem, hamulec 
∏aƒcucha mo˝ne zostaç w∏àczony jedynie wskutek 
dzia∏ania mechanizmu bezw∏adnoÊciowego.

Czy zawsze mo˝na w∏àczyç hamulce 

∏aƒcucha r´kà w razie odbicia?

Nie. By os∏on´ zabezpieczajàcà przed odbiciem przesunàç do 
przodu wymagane jest u˝ycie pewnej si∏y. Je˝eli tylko lekko 
dotkniesz os∏ony lub zawadzisz o nià r´kà, dzia∏ajàca si∏a mo˝e 
okazaç si´ niewystarczajàca, by spowodowaç w∏àczenie 
hamulca ∏aƒcucha. Podczas pracy musisz tak˝e mocno 
trzymaç uchwyt pilarki. JeÊli w takim przypadku nastàpi 
odbicie, prawdopodobnie nigdy nie puÊcisz r´kà przedniego 
uchwytu i nie w∏àczysz hamulca ∏aƒcucha, lub hamulec ten 
w∏àczy si´ dopiero wtedy, gdy pilarka zdà˝y dobrze si´ 
zatoczyç. W takiej sytuacji mo˝e si´ zdarzyç, ̋ e hamulec nie 
zdà˝y zatrzymaç ∏aƒcucha, zanim ci´ on uderzy.

Zdarza si´ tak˝e, ˝e w pewnych pozycjach przy pracy nie 
mo˝na dosi´gnàç r´kà do os∏ony zabezpieczajàcej przed 
odbiciem i w∏àczyç hamulca ∏aƒcucha, np. trzymajàc pilark´ w 
pozycji do Êcinki.

Czy mechanizm bezw∏adnoÊciowy 

zawsze w∏àcza hamulec ∏aƒcucha w razie 

odbicia?

Nie. Po pierwsze hamulec musi byç sprawny. Hamulce ∏atwo 
jest sprawdziç - patrz wskazówki pod nag∏ówkiem "Kontrola, 
konserwacja i obs∏uga techniczna zespo∏ów 
zabezpieczajàcych pilarki". Zalecamy wykonywanie tego 
zawsze przed rozpocz´ciem pracy na nowej zmianie. Po 
drugie odbicie musi byç odpowiednio silne, by hamulec 
∏aƒcucha zosta∏ w∏àczony. JeÊli hamulec ∏aƒcucha by∏by zbyt 
czu∏y, w∏àcza∏by si´ bez przerwy, co by∏oby k∏opotliwe.
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Czy hamulec ∏aƒcucha zawsze 

zabezpiecza przed obra˝eniami w razie 

odbicia?

Nie. Po pierwsze hamulec musi byç sprawny, by móc 
zapewniaç ochron´. Po drugie musi zostaç w∏àczony w 
opisany powy˝ej sposób, by móc zatrzymaç ∏aƒcuch w razie 
odbicia. Po trzecie, nawet gdy hamulec zostanie w∏àczony, 
prowadnica mo˝e znajdowaç si´ tak blisko ciebie, ̋ e hamulec 
nie zdà˝y wyhamowaç i zatrzymaç ∏aƒcucha, zanim on ci´ 
uderzy.

Tylko Ty sam przez stosowanie prawid∏owych metod 
pracy mo˝esz wyeliminowaç odbicia i ryzyko ich 
powstawania.

Blokada dêwigni gazu

Blokada dêwigni gazu zabezpiecza przed przypadkowym 
naciÊni´ciem dêwigni gazu. Nacisk na dêwigni´ blokady (A) w 
momencie uj´cia uchwytu zwalnia dêwigni´ gazu (B). Po 
zwolnieniu uchwytu dêwignia gazu i dêwignia blokady 
powracajà do swoich pozycji wyjÊciowych. Po∏o˝enie to 
oznacza, ˝e dêwignia gazu zostaje automatycznie 
zablokowana na biegu ja∏owym.

Wychwytnik ∏aƒcucha

Wychwytnik ∏aƒcucha jest przeznaczony do zatrzymywania 
∏aƒcucha, gdy p´knie lub spadnie z prowadnicy. Nie powinno 
si´ to zdarzyç, gdy ∏aƒcuch jest prawid∏owo naciàgni´ty (patrz 
wskazówki podane pod rubrykà Monta˝) i gdy prowadnica i 
∏aƒcuch sà odpowiednio konserwowane i obs∏ugiwane (patrz 
wskazówki podane pod rubrykà Ogólne zasady pracy 
maszynà).

Os∏ona prawej r´ki
Oprócz zabezpieczenia prawej r´ki przed spadajàcym lub 
p´kni´tym ∏aƒcuchem, os∏ona chroni tak˝e przed 
puszczeniem d∏onià tylnego uchwytu w skutek uderzenia o 
ga∏àê.

System t∏umienia wibracji
Twoja maszyna jest wyposa˝ona w system t∏umienia 
wibracji, którego zadaniem jest ograniczenie wibracji do 
minimum i zapewnienie jak najwi´kszego komfortu podczas 
pracy maszynà.

System t∏umienia wibracji, w który wyposa˝ona jest maszyna,  
obni˝a poziom wibracji przekazywanych na uchwyty z 
silnika/osprz´tu tnàcego. Korpus pilarki, w∏àcznie z 
osprz´tem tnàcym, odizolowany jest od uchwytów za 
pomocà tzw. elementów amortyzujàcych.

Pi∏owanie twardych gatunków drzew (g∏ównie drzew 
liÊciastych) wywo∏uje wi´ksze wibracje ni˝ pi∏owanie 
gatunków mi´kkich (wi´kszoÊci drzew iglastych). Stosowanie 
t´pego lub uszkodzonego osprz´tu tnàcego (niew∏aÊciwego 
lub êle naostrzonego).

!
OSTRZE˚ENIE! Nadmierne wibracje mogà 
spowodowaç uszkodzenia naczyƒ 
krwionoÊnych lub nerwów u osób 
majàcych problemy z krà˝eniem. Zg∏oÊ 
si´ do lekarza, je˝eli wystàpià objawy 
fizyczne, które mogà byç zwiàzane z 
nadmiernymi wibracjami. Przyk∏adem 
takich objawów jest dr´twienie, brak 
czucia, „∏askotanie”, „k∏ucie”, ból, 
ca∏kowita lub cz´Êciowa utrata si∏y, 
zmiany koloru skóry lub naskórka. 
Objawy te wyst´pujà najcz´Êciej w 
palcach, d∏oniach lub nadgarstkach. Mogà 
one si´ nasilaç w niskich temperaturach.
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Wy∏àcznik

Silnik nale˝y wy∏àczaç za pomocà wy∏àcznika.

T∏umik

Zadaniem t∏umika jest ograniczenie do minimum poziomu 
ha∏asu i odrzucanie spalin poza stref´ pracy operatora.

Na obszarach o ciep∏ym i suchym klimacie niebezpieczeƒstwo 
po˝aru mo˝e byç znaczne. Zdarza si´, ˝e na obszarach tych 
obowiàzuje ustawodawstwo wymagajàce, by t∏umik 
wyposa˝ony by∏ m.in. w atestowanà siatk´ przeciwiskrowà.

Osprz´t tnàcy
W niniejszym rozdziale omówiono, jak dzi´ki stosowaniu 
w∏aÊciwego osprz´tu tnàcego i prawid∏owej jego konserwacji 
mo˝na:

• Zmniejszyç tendencje maszyny do odbijania
• Ograniczyç cz´stotliwoÊç spadania i p´kania ∏aƒcucha.
• Zapewniç optymalne ci´cie.
• Przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç osprz´tu tnàcego
• Zapobiegaç narastaniu wibracji.

Zasady ogólne
• U˝ywaj wy∏àcznie zalecany przez nas osprz´t 

tnàcy. Patrz wskazówki pod nag∏ówkiem "Dane 
techniczne".

• Z´by tnàce ∏aƒcucha powinny byç odpowiednio 
naostrzone!  Stosuj si´ do instrukcji i u˝ywaj 
szablon do pilników. Uszkodzony lub êle naostrzony 
∏aƒcuch zwi´ksza ryzyko wypadku.

• Utrzymuj prawid∏owà szczelin´ naci´cia ∏aƒcucha! 
Przestrzegaj naszych instrukcji i u˝ywaj zalecane 
szablony do ograniczników g∏´bokoÊci. Zbyt du˝a 
szczelina ∏aƒcucha zwi´ksza ryzyko odbicia.

• ¸aƒcuch powinien byç odpowiednio napi´ty!  Zbyt 
luêny ∏aƒcuch mo˝e spaÊç z prowadnicy, co prowadzi do 
szybszego zu˝ycia prowadnicy, ∏aƒcucha i z´batki 
nap´dowej ∏aƒcucha.

• Osprz´t tnàcy powinien byç dobrze nasmarowany 
i odpowiednio konserwowany!  Niewystarczajàce 
smarowanie ∏aƒcucha powoduje jego p´kanie i prowadzi 
do szybszego zu˝ycia prowadnicy, ∏aƒcucha i z´batki 
nap´dowej ∏aƒcucha.

!
OSTRZE˚ENIE! Spaliny silnikowe majà 
wysokà temperatur´ , mogà zawieraç 
iskry, które mogà si´ staç przyczynà 
po˝aru. Nigdy nie w∏àczaj maszyny w 
pomieszczeniach zamkni´tych lub w 
pobli˝u materia∏ów ∏atwopalnych!

UWAGA! Podczas pracy maszynà oraz po jej wy∏àczeniu 
t∏umik jest bardzo goràcy. Dotyczy to tak˝e pracy na biegu 
ja∏owym. Pami´taj o niebezpieczeƒstwie po˝aru, 
szczególnie gdy w pobli˝u znajdujà si´ ∏atwo palne 
materia∏y oraz/lub gazy.

!
OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie u˝ywaj pilarki z 
uszkodzonym t∏umikiem. Uszkodzony 
t∏umik znacznie zwi´ksza ha∏as i 
niebezpieczeƒstwo po˝aru. Miej zawsze 
w pobli˝u sprz´t gaÊniczy. Nigdy nie 
u˝ywaj pilarki bez siatki przeciwiskrowej 
lub z uszkodzonà siatkà przeciwiskrowà, 
je˝eli taka siatka wymagana jest na 
terenie, na którym pracujesz.
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Osprz´t tnàcy ograniczajàcy ryzyko 

powstania odbicia

Jedynym sposobem unikni´cia odbicia jest zadbanie przez 
u˝ytkownika, aby strefa odbicia prowadnicy nigdy nie dotyka∏a 
do ˝adnego przedmiotu.

Stosowanie osprz´tu tnàcego z "wbudowanà" ochronà przed 
odbiciem oraz ostrego i dobrze konserwowanego ∏aƒcucha 
powoduje zmniejszenie skutków odbicia.

Prowadnica

Im mniejszy promieƒ koƒcówki prowadnicy, tym mniejsze 
prawdopodobieƒstwo powstawania odbiç.

¸aƒcuch pilarki

¸aƒcuch pilarki sk∏ada si´ z licznych ogniw dost´pnych w 
wersji standardowej i w wersji obni˝ajàcej odbicie.

Poj´cia opisujàce prowadnic´ i ∏aƒcuch

By zachowaç wszystkie elementy zabezpieczajàce osprz´tu 
tnàcego, nale˝y wymieniç zu˝yty lub uszkodzony zestaw 
prowadnica/∏aƒcuch na prowadnic´ i ∏aƒcuch zalecane przez 
Husqvarna. W celu uzyskania informacji na temat zalecanych 
przez nas zestawów prowadnica/∏aƒcuch patrz wskazówki 
pod nag∏ówkiem "Dane techniczne".

Prowadnica

• D∏ugoÊç (cale/cm)

• IloÊç z´bów na z´batce koƒcówki prowadnicy (T).

• Podzia∏ka ∏aƒcucha (=pitch) (cale). Koƒcówka prowadnicy 
i z´batka nap´dowa ∏aƒcucha pilarki muszà byç 
dostosowane do odleg∏oÊci mi´dzy ogniwami 
prowadzàcymi.

• IloÊç ogniw prowadzàcych (szt.). IloÊç ogniw 
prowadzàcych zale˝y od d∏ugoÊci prowadnicy, podzia∏ki 
∏aƒcucha i iloÊci z´bów z´batki koƒcówki prowadnicy.

• SzerokoÊç rowka prowadnicy (cale/mm). SzerokoÊç 
rowka prowadnicy musi odpowiadaç szerokoÊci ogniw 
prowadzàcych.

• Otwór smarujàcy ∏aƒcucha i otwór napinacza ∏aƒcucha. 
Prowadnica musi byç dostosowana do konstrukcji pilarki.

¸aƒcuch pilarki

• Podzia∏ka ∏aƒcucha pilarki (=pitch) (cale)

• SzerokoÊç ogniwa prowadzàcego (mm/cale)

• IloÊç ogniw prowadzàcych (szt.)

!
OSTRZE˚ENIE! Stosowanie 
niew∏aÊciwego osprz´tu tnàcego lub 
zestawu prowadnica/∏aƒcuch tnàcy 
zwi´ksza ryzyko odbicia! Stosuj 
wy∏àcznie zalecane przez nas zestawy 
prowadnica/∏aƒcuch tnàcy i przestrzegaj 
instrukcji ostrzenia ∏aƒcucha. Patrz 
wskazówki pod nag∏ówkiem "Dane 
techniczne".

WA˚NE! ˚aden ∏aƒcuch tnàcy nie jest w stanie 
wyeliminowaç ryzyka odbicia.

!
OSTRZE˚ENIE! Jakikolwiek kontakt z 
wirujàcym ∏aƒcuchem tnàcym mo˝e byç 
przyczynà powa˝nych obra˝eƒ.
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Ostrzenie ∏aƒcucha i ustalanie szczeliny 

∏aƒcucha

Ogólne zasady ostrzenia z´bów tnàcych

• Nigdy nie tnij t´pym ∏aƒcuchem. O tym, ˝e ∏aƒcuch jest 
t´py, Êwiadczy koniecznoÊç wywierania dodatkowego 
nacisku na pilark´ oraz powstawanie drobnych trocin. 
Spod bardzo t´pego ∏aƒcucha nie wylatujà w ogóle 
trociny. Powstaje jedynie py∏.

• Ostry ∏aƒcuch ∏atwo wchodzi w drewno i wylatujà spod 
niego du˝e i d∏ugie trociny.

• Tnàca cz´Êç ∏aƒcucha pilarki to ogniwo tnàce, które sk∏ada 
si´ z z´ba tnàcego (A) i ogranicznika g∏´bokoÊci (B). 
Ró˝nica wysokoÊci ogniwa tnàcego i ogranicznika okreÊla 
g∏´bokoÊç ci´cia.

Podczas ostrzenia z´ba tnàcego nale˝y zwracaç uwag´ na 
cztery wymiary.

1 Kàcie zaostrzenia

2 Kàcie ostrza

3 Kàcie pozycji pilnika (kàcie czo∏owym)

4 Ârednicy pilnika okràg∏ego

Bardzo trudno jest naostrzyç ∏aƒcuch tnàcy bez narz´dzi 
pomocniczych. Dlatego zalecamy pos∏ugiwanie si´ 
oferowanym przez nas prowadnikiem pilnika z szablonem do 
ograniczników. Zapewnia on prawid∏owe naostrzenie 

∏aƒcucha, tzn. takie, by optymalna by∏a redukcja odbiç i 
zdolnoÊç ci´cia.

OdnoÊnie danych obowiàzujàcych dla ostrzenia ∏aƒcucha 
tnàcego posiadanej pilarki patrz wskazówki pod nag∏ówkiem 
"Dane techniczne".

Ostrzenie z´bów tnàcych

Do naostrzenia z´ba tnàcego potrzebny jest pilnik okràg∏y i 
prowadnik pilnika z szablonem do ograniczników. Patrz 
wskazówki pod nag∏ówkiem "Dane techniczne" odnoÊnie 
informacji na temat zalecanej Êrednicy pilnika okràg∏ego i 
zalecanego do twojej pilarki prowadnika pilnika z szablonem 
do ograniczników.

• Sprawdê, czy ∏aƒcuch jest dobrze napi´ty. W razie 
niewystarczajàcego napi´cia ∏aƒcucha powstajà 
odchylenia boczne utrudniajàce jego prawid∏owe 
naostrzenie.

• Z´by tnàce nale˝y ostrzyç w jednà stron´, od strony 
wewn´trznej na zewnàtrz. Nie naciskaj na pilnik przy 
ruchu powrotnym. Naostrz z´by po jednej stronie 
∏aƒcucha, obróç pilark´ i naostrz z´by po drugiej stronie.

• Z´by nale˝y ostrzyç tak, aby mia∏y jednakowà d∏ugoÊç. 
D∏ugoÊç z´bów tnàcych poni˝ej 4 mm (0,16") Êwiadczy o 
zu˝yciu ∏aƒcucha i koniecznoÊci jego wymiany.

!
OSTRZE˚ENIE! Odst´pstwa od instrukcji 
ostrzenia ∏aƒcucha prowadzà do 
znacznego zwi´kszenia tendencji do odbiç.
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Ogólnie o ustawianiu szczeliny ∏aƒcucha

• Wskutek ostrzenia z´ba tnàcego zmniejsza si´ szczelina 
∏aƒcucha (= g∏´bokoÊç ci´cia). Aby ∏aƒcuch móg∏ 
zachowaç maksymalnà zdolnoÊç ci´cia konieczne jest 
obni˝enie ogranicznika g∏´bokoÊci do zalecanego 
poziomu. Patrz wskazówki pod nag∏ówkiem "Dane 
techniczne" odnoÊnie informacji na temat wielkoÊci 
szczeliny ∏aƒcucha posiadanej pilarki.

Ustalanie szczeliny ∏aƒcucha

• W chwili ustalania szczeliny ∏aƒcucha z´by tnàce muszà 
byç nowo naostrzone. Zalecamy ustalanie szczeliny co 
trzeci raz przy okazji ostrzenia ∏aƒcucha. UWAGA! 
Wychodzimy przy tym z za∏o˝enia, ˝e z´by tnàce nie 
zosta∏y na d∏ugoÊç spi∏owane wi´cej ni˝ potrzeba.

• Do ustalania szczeliny ∏aƒcucha potrzebny jest pilnik 
p∏aski i szablon do ograniczników. Zalecamy u˝ywanie 
naszego prowadnika pilnika z szablonem do 
ograniczników, by zapewniç prawid∏owy wymiar 
szczeliny ∏aƒcucha i prawid∏owy kàt ogranicznika.

• UmieÊç szablon na ∏aƒcuchu tnàcym. Instrukcja 
stosowania szablonu znajduje si´ na opakowaniu. Spi∏uj 
nadmiar wystajàcej cz´Êci ogranicznika za pomocà 
pilnika p∏askiego. Szczelina ∏aƒcucha jest prawid∏owa, gdy 
podczas wykonywania ruchów pilnikiem w szablonie nie 
wyst´puje opór.

Napinanie ∏aƒcucha pilarki

¸aƒcuch ulega wyd∏u˝aniu w trakcie u˝ywania. Wa˝ne jest, 
aby po zmianie d∏ugoÊci przez ∏aƒcuch wyregulowaç osprz´t 
tnàcy.
Sprawdzaj napi´cie ∏aƒcucha podczas ka˝dego tankowania. 
UWAGA! Nowy ∏aƒcuch wymaga pewnego czasu na 
"dotarcie", podczas którego napi´cie ∏aƒcucha nale˝y 
sprawdzaç cz´Êciej.
Ogólnà zasadà jest, aby ∏aƒcuch by∏ napi´ty mo˝liwie 
najmocniej, jednak nie wi´cej ni˝ tak, by mo˝na go by∏o ∏atwo 
przesuwaç r´kà po prowadnicy.

445

• Obluzuj nakr´tk´ pr´ta, za pomocà którego sà 
zamocowane pokrywa sprz´g∏a i hamulec ∏aƒcucha. U˝yj 
klucza kombinowanego. Nast´pnie ponownie dokr´ç 
r´cznie nakr´tk´ pr´ta tak ÊciÊle, jak to mo˝liwe.

• PodnieÊ koƒcówk´ prowadnicy i naciàgnij ∏aƒcuch, 
dokr´cajàc Êrub´ napinacza kluczem kombinowanym. 
¸aƒcuch nale˝y napiàç tak, aby przylega∏ do dolnej cz´Êci 
prowadnicy.

• Podtrzymujàc koƒcówk´ prowadnicy dociàgnij kluczem 
kombinowanym nakr´tki Êrub mocujàcych prowadnic´. 
Sprawdê, czy mo˝esz ∏atwo przesuwaç r´kà ∏aƒcuch po 
prowadnicy i czy przylega on ÊciÊle do jej dolnej cz´Êci.

Âruba do napinania ∏aƒcucha umieszczona jest w ró˝nych 
miejscach w ró˝nych modelach naszych pilarek. W celu 
sprawdzenia gdzie jest ona umieszczona w posiadanym 
modelu patrz wskazówki pod nag∏ówkiem "Opis pilarki".

!
OSTRZE˚ENIE! Zbyt du˝a szczelina 
∏aƒcucha zwi´ksza jego tendencje do 
odbiç!

!
OSTRZE˚ENIE! Zbyt luêny ∏aƒcuch mo˝e 
spaÊç z prowadnicy i spowodowaç 
powa˝ne obra˝enia, nawet zagra˝ajàce 
˝yciu.
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445e, 450e

• Zwolnij pokr´t∏o odchylajàc je na zewnàtrz

• Obracaj pokr´t∏em w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara w celu poluzowania os∏ony 
prowadnicy.

• Wyreguluj napr´˝enie ∏aƒcucha obracajàc kó∏kiem do do∏u 
(+) w celu napr´˝enia ∏aƒcuch lub do góry (-) w celu jego 
poluzowania.

• Napnij sprz´g∏o prowadnicy obracajàc pokr´t∏em w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

• Wsuƒ pokr´t∏o z powrotem na miejsce w celu 
zabezpieczenia napr´˝enia.

Smarowanie osprz´tu tnàcego

Olej do smarowania ∏aƒcucha

Olej do smarowania ∏aƒcucha powinien charakteryzowaç si´ 
odpowiednià lepkoÊcià oraz dobrà p∏ynnoÊcià zarówno 
podczas upalnego lata, jak i mroênej zimy.

Jako producenci pilarek opracowaliÊmy wysokiej jakoÊci olej 
roÊlinny ulegajàcy ca∏kowitemu rozk∏adowi biologicznemu. 
Zalecamy korzystanie z tego oleju w celu wyd∏u˝enia okresu 
u˝ytkowania ∏aƒcucha oraz ochrony Êrodowiska. Gdy nasz olej 
nie jest dost´pny, zalecamy stosowanie zwyk∏ego oleju do 
∏aƒcuchów.

Nigdy nie stosuj zu˝ytego oleju!  Jest on szkodliwy dla 
ciebie, maszyny i Êrodowiska naturalnego.

Uzupe∏nianie oleju do smarowania ∏aƒcucha

• Wszystkie nasze modele pilarek posiadajà automatyczny 
system smarowania ∏aƒcucha. Niektóre modele dost´pne 
sà tak˝e w wersji z  regulacjà przep∏ywu oleju.

• Zbiornik oleju ∏aƒcuchowego i zbiornik paliwa sà tak 
dobrane pod wzgl´dem pojemnoÊci, by paliwo koƒczy∏o 
si´ zanim skoƒczy si´ olej.

To zabezpieczenie zak∏ada jednak, ˝e stosowany jest 
prawid∏owy olej ∏aƒcuchowy (zbyt rzadki olej koƒczy si´ w 
zbiorniku wczeÊniej ni˝ paliwo), ˝e przestrzegane sà 
nasze zalecenia dotyczàce ustawienia gaênika 

!
OSTRZE˚ENIE! Niewystarczajàce 
smarowanie osprz´tu tnàcego mo˝e 
spowodowaç p´kni´cie ∏aƒcucha i byç 
przyczynà powa˝nych obra˝eƒ, nawet 
zagra˝ajàcych ˝yciu.

WA˚NE! W razie stosowania roÊlinnego oleju 
∏aƒcuchowego, przed z∏o˝eniem pilarki na d∏u˝sze 
przechowanie zdejmij i oczyÊç rowek prowadnicy oraz 
∏aƒcuch tnàcy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko 
utleniania si´ oleju ∏aƒcuchowego, przez co ∏aƒcuch 
zaczyna byç sztywny i zacina si´ z´batka prowadnicy.
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(ustawienie na zbyt "ubogà" mieszank´ powoduje, ˝e 
paliwo starcza na d∏u˝ej ni˝ olej ∏aƒcuchowy) oraz ˝e 
przestrzegane sà nasze zalecenia dotyczàce osprz´tu 
tnàcego (zbyt d∏uga prowadnica wymaga wi´cej oleju 
∏aƒcuchowego).

Sprawdzanie smarowania ∏aƒcucha

• Smarowanie ∏aƒcucha sprawdzaj przy ka˝dym 
tankowaniu. Patrz wskazówki pod nag∏ówkiem 
"Smarowanie z´batki prowadnicy".
Skieruj koƒcówk´ prowadnicy na jasnà powierzchni´ z 
odleg∏oÊci ok. 20 cm (8 cali). Ustaw obroty na ok. 3/4 
otwarcia przepustnicy i utrzymuj je przez 1 minut´, po 
czym na jasnej powierzchni powinieneÊ zauwa˝yç 
wyraênà smug´ wyrzucanego oleju.

JeÊli smarowanie ∏aƒcucha nie funkcjonuje nale˝y:
• Sprawdziç, czy kana∏ olejowy prowadnicy nie jest zatkany. 

W razie potrzeby oczyÊç go.

• Sprawdziç, czy rowek prowadnicy jest czysty. W razie 
potrzeby oczyÊç go.

• Sprawdziç, czy z´batka koƒcówki prowadnicy ∏atwo 
obraca si´ i czy otwór smarujàcy nie jest zatkany. W razie 
potrzeby oczyÊç go i nasmaruj koƒcówk´.

JeÊli po wykonaniu w/w czynnoÊci uk∏ad smarowania 
∏aƒcucha nadal nie funkcjonuje, nale˝y zwróciç si´ do 
warsztatu obs∏ugi technicznej.

Z´batka nap´dowa ∏aƒcucha

B´ben sprz´g∏a wyposa˝ony jest w jednà z nast´pujàcych 
z´batek nap´dowych:

A   Z´batka nap´dowa Spur (z´batka nap´dowa ∏aƒcucha 
osadzona na b´bnie)

B   Z´batka nap´dowa Rim (wymienna)

Sprawdzaj regularnie stopieƒ zu˝ycia z´batki nap´dowej 
∏aƒcucha.  Wymieƒ jà, jeÊli jest znacznie zu˝yta. Z´batk´ 
nap´dowà ∏aƒcucha nale˝y wymieniaç przy ka˝dej wymianie 
∏aƒcucha pilarki.

Smarowanie ∏o˝yska ig∏owego

Oba typy z´batki nap´dowej ∏aƒcucha majà przy wa∏ku 
zdawczym ∏o˝ysko igie∏kowe, które nale˝y regularnie 
smarowaç (raz na tydzieƒ). UWAGA! Stosuj dobrej jakoÊci 
smary do ∏o˝ysk tocznych lub olej silnikowy.

Patrz wskazówki pod nag∏ówkiem „Konserwacja, Smarowanie 
∏o˝yska igie∏kowego".

Kontrola zu˝ycia osprz´tu tnàcego

Sprawdzaj codziennie ∏aƒcuch pilarki w celu ustalenia:

• Czy nie ma widocznych p´kni´ç g∏ówek nitów i ogniw.

• Czy ∏aƒcuch jest sztywny.

• Czy g∏ówki nitów i ogniwa nie sà znacznie zniszczone.

¸aƒcuch tnàcy, który wykazuje cechy podane w powy˝szych 
punktach, nale˝y oddaç do kasacji.

W celu ustalenia stopnia zu˝ycia ∏aƒcucha zalecamy 
porównanie go z ca∏kiem nowym ∏aƒcuchem.

Gdy d∏ugoÊç z´bów tnàcych jest mniejsza ni˝ 4 mm, ∏aƒcuch 
pilarki jest zu˝yty i nale˝y go wymieniç.
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Prowadnica

Sprawdzaj regularnie:

• Czy na kraw´dziach prowadnicy wyst´puje drut. W razie 
potrzeby usuƒ go za pomocà pilnika.

• Czy rowek prowadnicy jest wyrobiony. W razie potrzeby 
wymieƒ prowadnic´.

• Czy koƒcówka prowadnicy nie jest nierówno lub mocno 
zu˝yta. JeÊli po jednej stronie koƒcówki, w miejscu gdzie 
jej promieƒ styka si´ z dolnà kraw´dzià prowadnicy, 
tworzy si´ wg∏´bienie, oznacza to, ˝e ∏aƒcuch nie by∏ 
wystarczajàco napi´ty.

• Aby wyd∏u˝yç czas eksploatacji pr´ta, nale˝y regularnie go 
obracaç.

!
OSTRZE˚ENIE! Przyczynà wi´kszoÊci 
wypadków z udzia∏em pilarek jest 
zetkni´cie si´ ∏aƒcucha z operatorem.

Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz 
wskazówki podane pod rubrykà Ârodki 
ochrony osobistej.

Nie podejmuj si´ pracy przekraczajàcej 
Twoje mo˝liwoÊci. Patrz wskazówki 
podane pod rubrykà Ârodki ochrony 
osobistej, CzynnoÊci w celu unikni´cia 
odbicia, Osprz´t tnàcy i Ogólne zasady 
pracy maszynà.

Unikaj sytuacji, w których zachodzi 
ryzyko odbicia. Patrz wskazówki podane 
pod rubrykà Zespo∏y zabezpieczajàce 
maszyny.

Stosuj zalecany osprz´t tnàcy i 
sprawdzaj jego stan. Patrz wskazówki 
podane pod rubrykà Ogólne zasady pracy 
maszynà.

Sprawdê, czy wszystkie zespo∏y 
zabezpieczajàce sà sprawne. Patrz 
wskazówki podane pod rubrykami Ogólne 
zasady pracy maszynà oraz Ogólne 
zasady bezpieczeƒstwa.
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Monta˝ prowadnicy i ∏aƒcucha

445

Sprwadê, czy hamulec ∏aƒcucha nie znajduje si´ w po∏o˝eniu 
w∏àczonym przesuwajàc w tym celu zabezpieczenie przed 
odbiciem (dêwigni´ hamulca ∏aƒcucha) do uchwytu 
przedniego.

Odkr´ç nakr´tki znajdujàce si´ na prowadnicy i od∏àcz os∏on´ 
sprz´g∏a (hamulec ∏aƒcucha). Zdejmij zabezpieczenie 
tranportowe (A).

Na∏ó˝ prowadnic´ na Êruby. Przesuƒ jà w tylne skrajne 
po∏o˝enie. Za∏ó˝ ∏aƒcuch na z´batk´ nap´dowà ∏aƒcucha, a 
nast´pnie w∏ó˝ go w rowek prowadnicy. Zaczynij od górnej 
strony prowadnicy.

Upewnij si´, czy kraw´dzie ogniw tnàcych na górnej stronie 
prowadnicy sà zwrócone do przodu, w kierunku koƒcówki.

Zamontuj os∏on´ sprz´g∏a i wprowadê ko∏ek napinacza 
∏aƒcucha do otworu w prowadnicy. Sprawdê, czy ogniwa 
prowadzàce ∏aƒcucha sà u∏o˝one prawid∏owo na z´batce 
nap´dowej i w rowku prowadnicy. Dokr´ç palcami nakr´tki 
Êrub.

Napnij ∏aƒcuch tnàcy, obracajàc kluczem kombinowanym 
Êrub´ napinacza zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

¸aƒcuch nale˝y napiàç tak, aby przylega∏ ÊciÊle do dolnej 
cz´Êci  prowadnicy.

¸aƒcuch jest prawid∏owo napi´ty, gdy ÊciÊle przylega do dolnej 
strony prowadnicy, lecz mo˝na go ∏atwo obracaç r´kà wokó∏ 
prowadnicy. Podtrzymujàc koƒcówk´ prowadnicy dociàgnij 
kluczem kombinowanym nakr´tki Êrub mocujàcych 
prowadnic´.

Sprawdzaj cz´sto napi´cie nowozamontowanego ∏aƒcucha, 
a˝ do czasu, gdy b´dzie on dotarty. Napi´cie ∏aƒcucha nale˝y 
kontrolowaç regularnie. W∏aÊciwy ∏aƒcuch zapewnia dobrà 
wydajnoÊç skrawania i posiada d∏ugà ˝ywotnoÊç.

445e, 450e
Sprwadê, czy hamulec ∏aƒcucha nie znajduje si´ w po∏o˝eniu 
w∏àczonym przesuwajàc w tym celu zabezpieczenie przed 
odbiciem (dêwigni´ hamulca ∏aƒcucha) do uchwytu 
przedniego.

Obluzuj kó∏ko do napinania ∏aƒcucha i zdejmij pokryw´ 
sprz´g∏a (hamulec ∏aƒcucha). Zdejmij os∏on´ transportowà.

!
OSTRZE˚ENIE! Podczas obchodzenia si´ z 
∏aƒcuchem nale˝y u˝ywaç r´kawic 
ochronnych.
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Na∏ó˝ prowadnic´ na Êruby. Przesuƒ jà w tylne skrajne 
po∏o˝enie. Za∏ó˝ ∏aƒcuch na z´batk´ nap´dowà ∏aƒcucha, a 
nast´pnie w∏ó˝ go w rowek prowadnicy. Zaczynij od górnej 
strony prowadnicy.

Upewnij si´, czy kraw´dzie ogniw tnàcych na górnej stronie 
prowadnicy sà zwrócone do przodu, w kierunku koƒcówki.

Zamontuj os∏on´ sprz´g∏a i wprowadê ko∏ek napinacza 
∏aƒcucha do otworu w prowadnicy. Sprawdê, czy ogniwa 
prowadzàce ∏aƒcucha sà u∏o˝one prawid∏owo na z´batce 
nap´dowej i w rowku prowadnicy.

Napnij ∏aƒcuch obracajàc kó∏kiem w dó∏ (+). ¸aƒcuch nale˝y 
napinaç a˝ do chwili, gdy nie b´dzie zwisa∏ u do∏u prowadnicy.

¸aƒcuch jest prawid∏owo napi´ty, gdy nie zwisa u do∏u 
prowadnicy, przy czym nadal mo˝na go swobodnie obracaç 
r´kà. Przytrzymaj koniec prowadnicy i napnij sprz´g∏o 
prowadnicy obracajàc pokr´t∏em w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara.

Sprawdzaj cz´sto napi´cie nowozamontowanego ∏aƒcucha, 
a˝ do czasu, gdy b´dzie on dotarty. Napi´cie ∏aƒcucha nale˝y 
kontrolowaç regularnie. W∏aÊciwy ∏aƒcuch zapewnia dobrà 
wydajnoÊç skrawania i posiada d∏ugà ˝ywotnoÊç.

Monta˝ zderzaka

W celu zamontowania zderzaka nale˝y zwróciç si´ do 
warsztatu obs∏ugi technicznej.
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PRZYGOTOWYWANIE I OBCHODZENIE SI¢ Z PALIWEM
Paliwo

Zauwa˝! Maszyna wyposa˝ona jest w silnik dwusuwowy. 
Jako paliwo mo˝na stosowaç wy∏àcznie mieszank´ benzyny z 
olejem do dwusuwów. Aby zapewniç prawid∏owà proporcj´ 
mieszanki, nale˝y dok∏adnie odmierzyç t´ iloÊç oleju, która ma 
zostaç zmieszana z benzynà. W przypadku sporzàdzania 
ma∏ej iloÊci mieszanki, nawet niewielkie zachwianie proporcji 
mo˝e znacznie wp∏ynàç na jej sk∏ad.

Benzyna

• Stosuj benzyn´ bezo∏owiowà lub o∏owiowà wysokiej 
jakoÊci.

• UWAGA!  Do silników wyposa˝onych w 
katalizator konieczne jest stosowanie mieszanki 
benzyny bezo∏owiowej z olejem. Benzyna o∏owiowa 
powoduje zniszczenie katalizatora i ustanie jego dzia∏ania. 
Zielony korek wlewu paliwa w pilarkach z katalizatorem 
wskazuje na to, ˝e nale˝y stosowaç wy∏àcznie benzyn´ 
bezo∏owiowà.

• Zaleca si´ stosowaç benzyn´ o liczbie oktanowej (RON) 
nie mniejszej ni˝ 90. W razie stosowania benzyny o 
liczbie oktanowej mniejszej ni˝ 90 mo˝e wyst´powaç 
tzw. stukanie. Prowadzi to do wi´kszej temperatury silnika 
i wi´kszego obcià˝enia ∏o˝ysk, co mo˝e staç si´ 
przyczynà powa˝nej awarii silnika.

• Praca silnika na stale wysokich obrotach (np. przy 
okrzesywaniu) wymaga stosowania benzyny o liczbie 
oktanowej powy˝ej 90.

Paliwo ekologiczne

HUSQVARNA zaleca stosowanie benzyny proekologicznej 
(tzw. paliwa alkilatowego) - bàdê gotowej mieszanki Aspen 
do dwusuwów, bàdê proekologicznej benzyny do silników 
czterosuwowych zmieszanej z olejem do silników 
dwusuwowych zgodnie z tym, co podano poni˝ej. Prosimy 
zauwa˝yç, ˝e w razie zmiany rodzaju paliwa mo˝e byç 
wymagana regulacja gaênika (patrz wskazówki pod 
nag∏ówkiem "Gaênik").

Docieranie

W ciàgu pierwszych dziesi´ciu godzin nale˝y unikaç 
d∏u˝szych momentów pracy na zbyt wysokich obrotach.

Olej do silników dwusuwowych

• W celu zapewnienia najlepszego rezultatu i najlepszych 
osiàgów stosuj olej HUSQVARNA do silników 
dwusuwowych, który jest specjalnie dostosowany do 
naszych silników dwusuwowych, ch∏odzonych 
powietrzem.

• Nigdy nie u˝ywaj oleju do dwusuwów przeznaczonego do 
ch∏odzonych wodà, przyczepnych silników do ∏odzi, czyli 
tzw. oleju do silników przyczepnych (oznaczonego 
TCW).

• Nigdy nie u˝ywaj oleju przeznaczonego do silników 
czterosuwowych.

• Niska jakoÊç oleju lub zbyt bogata mieszanka benzyny z 
olejem mo˝e mieç negatywny wp∏yw na dzia∏anie 
katalizatora i na jego okres u˝ytkowania.

Olej taki stosuje si´ w proporcji

1:50 (2%) z olejem HUSQVARNA do silników dwusuwowych.

1:33 (3%) z innymi olejami do ch∏odzonych powietrzem 
silników dwusuwowych, sklasyfikowanymi jako JASO FB/ISO 
EGB.

Sporzàdzanie mieszanki

• Mieszank´ sporzàdzaj w czystym pojemniku, 
zatwierdzonym jako odpowiedni do przechowywania 
benzyny.

• Do naczynia nalej najpierw po∏ow´ benzyny 
przeznaczonej do sporzàdzenia mieszanki. Nast´pnie 
dodaj do niej ca∏à dawk´ oleju. Wymieszaj dok∏adnie 
paliwo z olejem potrzàsajàc pojemnikiem. Dolej pozosta∏à 
iloÊç benzyny.

• Przed ka˝dorazowym nalaniem paliwa do zbiornika 
maszyny wymieszaj je dok∏adnie potrzàsajàc kanistrem.

• Nie sporzàdzaj mieszanki w iloÊci wi´kszej ni˝ to jest 
potrzebne do 1 miesi´cznego u˝ycia.

• Zbiornik paliwa nieu˝ywanej przez d∏u˝szy czas maszyny 
nale˝y opró˝niç i oczyÊciç.

!
OSTRZE˚ENIE! Zapewnij dobrà 
wentylacj´ wsz´dzie, gdzie masz do 
czynienia z paliwem.

Benzyna, w 
litrach

Olej do silników dwusuwowych, 
w litrach

2% (1:50) 3% (1:33)

5 0,10 0,15

10 0,20 0,30

15 0,30 0,45

20 0,40 0,60
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Olej do smarowania ∏aƒcucha

• Jako Êrodek smarujàcy zaleca si´ stosowaç specjalny olej 
(do smarowania ∏aƒcucha) o dobrej zdolnoÊci przylegania.

• Nie wolno stosowaç olejów przepracowanych. Niszczà 
one pomp´ olejowà, prowadnic´ i ∏aƒcuch pilarki.

• Wa˝ne jest, aby rodzaj oleju dostosowany by∏ do 
temperatury otoczenia (odpowiednia lepkoÊç oleju).

• Niektóre rodzaje olejów w temperaturze poni˝ej 0°C stajà 
si´ bardziej lepkie. Mo˝e to spowodowaç przecià˝enie 
pompy olejowej i jej uszkodzenie.

• W celu wybrania odpowiedniego oleju do smarowania 
∏aƒcucha skontaktuj si´ ze swoim warsztatem obs∏ugi 
technicznej.

Tankowanie

Przed nalaniem paliwa oczyÊç korek wlewowy i powierzchni´ 
wokó∏ niego. CzyÊç regularnie zbiornik paliwa i zbiornik oleju 
do smarowania ∏aƒcucha. Filtr paliwowy nale˝y wymieniaç co 
najmniej raz do roku. Zanieczyszczenia dostajàce si´ do 
zbiornika mogà byç przyczynà zak∏óceƒ w pracy silnika. 
Zadbaj o to, aby paliwo by∏o dobrze zmieszane potrzàsajàc 
kanistrem przed zatankowaniem. Zbiornik paliwa i zbiornik 
oleju do smarowania ∏aƒcucha majà wzajemnie dopasowanà 

pojemnoÊç. Dlatego paliwo i olej do smarowania ∏aƒcucha 
nale˝y zawsze uzupe∏niaç jednoczeÊnie.

Zasady bezpieczeƒstwa - paliwo

• Nigdy nie tankuj paliwa do maszyny, gdy uruchomiony 
jest silnik.

• Zapewnij dobrà wentylacj´ w miejscach, gdzie tankujesz 
lub przygotowujesz mieszank´ paliwa do silników 
dwusuwowych (benzyna i olej do dwusuwów).

• Przed uruchomieniem przenieÊ maszyn´ na odleg∏oÊç co 
najmniej 3 m od miejsca tankowania.

• Nigdy nie uruchamiaj maszyny, gdy:

1 Rozla∏eÊ na maszyn´ paliwo lub olej do smarowania 
∏aƒcucha. Wytrzyj jà i poczekaj, a˝ wyschnà resztki 
benzyny.

2 Je˝eli obla∏eÊ paliwem siebie lub swoje ubranie, zmieƒ 
ubranie. Pêrzemyj te cz´Êci cia∏a, które mia∏y stycznoÊç z 
paliwem. U˝yj wody I myd∏a.

3 Paliwo wycieka z maszyny. Regularnie sprawdzaj 
szczelnoÊç korka wlewowego i przewodów paliwowych.

!
OSTRZE˚ENIE! Podczas tankowania 
przestrzegaj nast´pujàcych zasad, które 
zmniejszajà ryzyko po˝aru:

Nie pal tytoniu i nie pozostawiaj goràcych 
przedmiotów w pobli˝u paliwa.

Przed przystàpieniem do tankowania, 
wy∏àcz silnik i odczekaj kilka minut a˝ 
ostygnie.

Korek wlewowy otwieraj ostro˝nie, 
poniewa˝ wewnàtrz zbiornika mo˝e 
panowaç nadciÊnienie.

Po zatankowaniu dok∏adnie zakr´ç korek 
wlewowy.

Przed uruchomieniem maszyny przenieÊ 
jà na bezpiecznà odleg∏oÊç od miejsca 
tankowania.

!
OSTRZE˚ENIE! Paliwo i jego opary sà 
niezwykle ∏atwopalne. Zachowuj 
ostro˝noÊç podczas obchodzenia si´ z 
paliwem i olejem do smarowania 
∏aƒcucha. Pami´taj o niebezpieczeƒstwie 
po˝aru i eksplozj oraz o ryzyku 
wdychania oparów i zwiàzanej z tym 
szkodliwoÊci dla zdrowia.

!
OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie u˝ywaj 
maszyny, w której nasadka Êwiecy 
zap∏onowej i przewód zap∏onowy majà 
widoczne uszkodzenia. Zachodzi 
wówczas ryzyko iskrzenia, co mo˝e byç 
przyczynà po˝aru.
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Transport i przechowywanie

• Pilark´ i paliwo nale˝y przechowywaç w taki sposób, aby 
ewentualne wycieki i opary paliwa nie mog∏y zetknàç si´ z 
iskrà lub otwartym p∏omieniem. Oznacza to, ˝e nale˝y je 
przechowywaç z dale od np. maszyn elektrycznych, 
silników elektrycznych, kontaktów/pr

• Paliwo przechowuj w specjalnie do tego celu 
przeznaczonym i zatwierdzonym zbiorniku.

• W przypadku d∏u˝szego okresu przechowywania pilarki 
lub w czasie jej transportu, nale˝y opró˝niç zbiorniki 
paliwa i oleju do smarowania ∏aƒcucha. Je˝eli masz w 
zbiorniku lub w kanistrze paliwo nie nadajàce si´ do 
u˝ytku, zg∏oÊ si´ do najbli˝szej stacji CP

• Przed odstawieniem maszyny na d∏u˝sze przechowanie 
nale˝y jà dok∏adnie oczyÊciç i przeprowadziç kompletny 
serwis.

• Podczas transportu lub przechowywania na osprz´t tnàcy 
zawsze musi byç za∏o˝ona os∏ona transportowa, 
chroniàca przed niezamierzonym dotkni´ciem do ostrego 
∏aƒcucha. Nawet ∏aƒcuch nie b´dàcy w ruchu mo˝e 
spowodowaç powa˝ne obra˝enia operatora lub innych 
osób, które si´ z nim zetknà.

• Zdejmij kapturek Êwiecy zap∏onowej ze Êwiecy 
zap∏onowej. W∏àcz ci´gno ssania.

D∏u˝sze przechowywanie

Opró˝nij zbiornik paliwa u zbiornik oleju w miejscu o dobrej 
wentylacji. Przechowuj paliwo w atestowanych kanistrach, w 
bezpiecznym miejscu. Za∏ó˝ os∏on´ prowadnicy. OczyÊç 
maszyn´. Patrz wskazówki pod nag∏ówkiem "Plan obs∏ugi 
technicznej".
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Uruchamianie i wy∏àczanie

Uruchamianie
Podczas uruchamiania pilarki musi byç w∏àczony hamulec 
∏aƒcucha. W∏àcz hamulec przesuwajàc do przodu 
zabezpieczenie przed odbiciem.

Zimny silnik

Pozycja rozruchu (1): Ustawiç prze∏àcznik start/stop w 
pozycji ssania, pociàgajàc czerwony element sterowania w 
gór´/na zewnàtrz.
Zawór dekompresacyjny (2): WciÊnij zawór, aby 
zmniejszyç ciÊnienie w cylindrze, co u∏atwi uruchomienie 
maszyny. Po uruchomieniu maszyny zawór powraca 
samoczynnie w po∏o˝enie wyjÊciowe.
Pompa paliwowa (3): Kilkakrotnie podpompuj gruszkà 
pompy paliwowej na przewodzie paliwowym, a˝ do 
nap∏yni´cia paliwa do gruszki (przynajmniej 6 razy). Gruszka 
nie musi byç nape∏niona ca∏kowicie.

Uchwyç pewnie lewà r´kà uchwyt przedni. Ustaw lewà stop´ 
na dolnej cz´Êci tylnego uchwytu przyciskajàc w ten sposób 
pilark´ do ziemi.

Pociàgnij uchwyt rozrusznika (4): Ujmij prawà r´kà 
uchwyt rozrusznika i pociàgnij go wolno do oporu (do 
momentu za∏apania trybów rozrusznika), a nast´pnie pociàgaj 
mocno i szybko do momentu uruchomienia silnika.

WciÊnij czerwonà dêwigni´ ssania (5):  Jak tylko silnik 
zostanie uruchomiony, czego sygna∏em b´dzie s∏yszalny 
dêwi´k „puff”, wciÊnij czerwonà dêwigni´ ssania.

Pociàgnij uchwyt rozrusznika (4): Powtarzaj silne 
pociàganie linki do momentu uruchomienia silnika.

Ciep∏y silnik

Pozycja rozruchu (1): Prawid∏owa kombinacja ssanie/
obroty rozruchowe dla uruchomienia ciep∏ego silnika, 
ustawiana jest przez wczeÊniejsze przesuni´cie czerwonej 
dêwigni ssania do po∏o˝enia na zewnàtrz - do góry.

Zawór dekompresacyjny (2): WciÊnij zawór, aby 
zmniejszyç ciÊnienie w cylindrze, co u∏atwi uruchomienie 
maszyny. Po uruchomieniu maszyny zawór powraca 
samoczynnie w po∏o˝enie wyjÊciowe.

Pompa paliwowa (3): Kilkakrotnie podpompuj gruszkà 
pompy paliwowej na przewodzie paliwowym, a˝ do 
nap∏yni´cia paliwa do gruszki (przynajmniej 6 razy). Gruszka 
nie musi byç nape∏niona ca∏kowicie.

WciÊnij czerwonà dêwigni´ ssania (5):  Spowoduje to 
wy∏àczenie ssania, które nie b´dzie potrzebne do 
uruchomienia rozgrzanej pilarki. Jednak˝e przesuni´cie 
prze∏àcznika start/stop spowoduje uruchomienie wysokich 
obrotów, co w konsekwencji u∏atwia start ciep∏ego silnika.

Pociàgnij uchwyt rozrusznika (6): Uchwyç pewnie lewà 
r´kà uchwyt przedni. Ustaw lewà stop´ na dolnej cz´Êci 
tylnego uchwytu przyciskajàc w ten sposób pilark´ do ziemi.

Ujmij prawà r´kà uchwyt rozrusznika i pociàgnij go wolno do 
oporu (do momentu za∏apania trybów rozrusznika), a 
nast´pnie pociàgaj mocno i szybko do momentu 
uruchomienia silnika

Poniewa˝ hamulec ∏aƒcucha nadal jest w∏àczony, obroty 
silnika nale˝y jak najszybciej zmniejszyç do obrotów biegu 
ja∏owego, co mo˝na osiàgnàç wy∏àczajàc blokad´ gazu.  
Roz∏àczenie odbywa si´ przez nieznaczne przyspieszenie po 
naciÊni´ciu j´zyka gazu.  W ten sposób zapobiega si´ 
nadmiernemu zu˝yciu sprz´g∏a, b´bna sprz´g∏a oraz pasa 
hamulca. Pozwól, by maszyna kilka sekund pracowa∏a na 
wolnych obrotach przed ca∏kowitym otwarciem przepustnicy.

!
OSTRZE˚ENIE! Przyst´pujàc do 
uruchomienia nale˝y pami´taç o 
przestrzeganiu nast´pujàcych zasad:

Podczas uruchamiania maszyny hamulec 
∏aƒcucha musi byç w∏àczony, aby 
zmniejszyç ryzyko dotkni´cia do 
wirujàcego ∏aƒcucha.

Nigdy nie uruchamiaj pilarki, gdy 
prowadnica, ∏aƒcuch pilarki i wszystkie 
os∏ony nie sà zamontowane. W 
przeciwnym razie mo˝e obluzowaç si´ 
sprz´g∏o i spowodowaç obra˝enia.

Ustaw maszyn´ na twardym pod∏o˝u.  
Przyjmij stabilnà pozycj´ i upewnij si´, ˝e 
∏aƒcuch nie dotyka do ˝adnego 
przedmiotu.

Upewnij si´, czy w pobli˝u miejsca pracy 
nie ma osób nieupowa˝nionych.

Nigdy nie owijaj linki rozrusznika wokó∏ 
d∏oni.

2A
3

1
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Na tylnym panelu pi∏y (A) znajduje si´ uproszczona instrukcja 
uruchamiania urzàdzenia.

UWAGA! Nie wyciàgaj linki rozrusznika ca∏kowicie i nie 
puszczaj jej nagle, gdy jest wyciàgni´ta. Mo˝e to 
spowodowaç uszkodzenie maszyny.

Zauwa˝! Wy∏àcz hamulec przesuwajàc 
zabezpieczenie przed odbiciem do pa∏àka uchwytu. 
Pilarka jest teraz gotowa do pracy.

• Nigdy nie uruchamiaj pilarki, gdy prowadnica, ∏aƒcuch 
pilarki i wszystkie os∏ony nie sà prawid∏owo zamontowane. 
Patrz wskazówki podane pod rubrykà Monta˝. Gdy 
prowadnica i ∏aƒcuch nie sà zamontowane do pilarki, 
sprz´g∏o mo˝e obluzowaç si´ i spowodowaç powa˝ne 
obra˝enia.

• Podczas uruchamiania maszyny hamulec ∏aƒcucha musi 
byç w∏àczony. Patrz wskazówki pod nag∏ówkiem 
"Uruchamianie i zatrzymywanie". Nigdy nie uruchamiaj 
pilarki trzymajàc za ràczk´ rozrusznika i puszczajàc 
pilark´ do ziemi. Jest to bardzo niebezpieczny sposób, 
gdy˝ ∏atwo jest utraciç kontrol´ nad pilarkà.

• Nigdy nie uruchamiaj maszyny w pomieszczeniach. 
Pami´taj o tym, ˝e wdychanie spalin silnikowych jest 
niebezpieczne.

• Obserwuj, co dzieje si´ w otoczeniu i upewnij si´, czy nie 
zachodzi ryzyko, ̋ e ludzie lub zwierz´ta mogà zetknàç si´ 
z osprz´tem tnàcym.

• Trzymaj zawsze pilark´ dwoma r´koma. Prawà r´kà 
trzymaj za uchwyt tylny, a lewà za uchwyt przedni. 
Operator, bez wzgl´du na to czy jest prawo- czy 
lewor´czny, musi trzymaç w ten sposób. Trzymaj 
mocno, tak by kciuki i palce obejmowa∏y uchwyty pilarki.

Wy∏àczanie silnika

Zatrzymanie silnika nast´puje poprzez wciÊni´cie w∏àcznika 
start/wy∏àcznika stop.

UWAGA! W∏àcznik Start/Stop powraca automatycznie do 
pozycji pracy. Dlatego, gdy maszyna nie znajduje si´ pod 
dozorem, nale˝y zawsze zdejmowaç nasadk´ ze Êwiecy 
zap∏onowej w celu zapobie˝enia niezamierzonemu 
uruchomieniu silnika.

!
OSTRZE˚ENIE! D∏ugotrwa∏e wdychanie 
spalin silnikowych, zawiesiny oleju 
∏aƒcuchowego w powietrzu oraz py∏u 
towarzyszàcego powstawaniu wiórów 
mo˝e byç szkodliwe dla zdrowia.
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Zawsze przed u˝ytkowaniem:

1 Sprawdê, czy hamulec ∏aƒcucha dzia∏a bez zarzutu i czy 
nie jest uszkodzony.

2 Sprawdê, czy tylna os∏ona prawej r´ki nie jest uszkodzona.
3 Sprawdê, czy blokada dêwigni gazu dzia∏a bez zarzutu i 

czy nie jest uszkodzona.
4 Sprawdê, czy wy∏àcznik dzia∏a prawid∏owo i czy nie jest 

uszkodzony.
5 Sprawdê, czy ˝aden uchwyt nie jest zaolejony.
6 Sprawdê, czy system t∏umienia wibracji dzia∏a i czy nie 

jest uszkodzony.
7 Sprawdê, czy t∏umik jest dobrze zamontowany i czy nie 

jest uszkodzony.
8 Sprawdê, czy wszystkie elementy pilarki sà dobrze 

dokr´cone, czy nie sà uszkodzone lub czy nie jest ich brak.
9 Sprawdê, czy wychwytnik ∏aƒcucha znajduje si´ na 

swoim miejscu i czy nie jest uszkodzony.
10 Sprawdê napi´cie ∏aƒcucha.

Ogólne zasady pracy maszynà

Podstawowe zasady bezpieczeƒstwa

1 Rozglàdnij si´, aby:

• Upewniç si´, ˝e w pobli˝u nie znajdujà si´  ludzie, 
zwierz´ta lub przedmioty mogàce mieç wp∏yw na 
sprawowanie przez Ciebie kontroli nad maszynà.

• Upewniç si´, ˝e ludzie lub zwierz´ta nie znajdujà si´ w 
zasi´gu maszyny i nie ryzykujà dotkni´cia do ∏aƒcucha 
pilarki lub nie zagra˝ajà im obalane drzewa.

UWAGA! Przestrzegaj powy˝szych zasad, lecz nigdy nie 
u˝ywaj pilarki, gdy w razie wypadku nikt nie móg∏by Ci przyjÊç 
z pomocà.

2 Nie nale˝y u˝ywaç maszyny w z∏ych warunkach 
atmosferycznych. Np. w czasie g´stej mg∏y, du˝ych 
opadów, silnego wiatru, du˝ego mrozu itp. Praca przy z∏ej 
pogodzie jest m´czàca i niesie ze sobà dodatkowe 
zagro˝enia np. Êliski grunt, niemo˝liwy do przewidzenia 
kierunek obalania drzew itp.

3 Zachowuj szczególnà ostro˝noÊç podczas Êcinania 
ma∏ych ga∏´zi i unikaj Êcinania krzewów (tzn. 
jednoczesnego Êcinania wielu ma∏ych ga∏´zi). Dostajà si´ 
one do ∏aƒcucha i sà wyrzucane w Twoim kierunku, 
mogàc spowodowaç powa˝ne obra˝enia.

4 Zapewnij sobie bezpieczne poruszanie i pozycj´ przy 
pracy. Przy poruszaniu si´ po powierzchni roboczej nale˝y 
uwa˝aç na ewentualne przeszkody (korzenie, g∏azy, 
ga∏´zie, do∏y, rowy itp.). Szczególnà ostro˝noÊç nale˝y 
zachowaç podczas pracy na terenie pochy

5 Zachowaj szczególnà ostro˝noÊç podczas ci´cia 
napr´˝onych drzew. Napr´˝one drzewo mo˝e zarówno 
przed, jak i po przeci´ciu spr´˝ynowaç powracajàc do 
swojego normalnego po∏o˝enia. W razie nieprawid∏owego 
ustawienia si´ przy drzewie lub niew∏aÊciwego 
umiejscowienia rzazu drzewo mo˝e uderzyç w Ciebie lub 
w maszyn´, w wyniku czego mo˝esz straciç kontrol´. 
Obie okolicznoÊci mogà doprowadziç do powa˝nych 
obra˝eƒ cia∏a.

WA˚NE!

Rozdzia∏ ten poÊwi´cono podstawowym zasadom 
bezpieczeƒstwa, które nale˝y zachowaç podczas pracy 
pilarkà. Nic nie zastàpi jednak doÊwiadczenia i 
profesjonalnych umiej´tnoÊci. W razie niepewnoÊci 
zasi´gnij porady eksperta. Zwróç si´ do punktu sprzeda˝y 
pilarek, warsztatu obs∏ugi technicznej lub doÊwiadczonego 
u˝ytkownika pilarki. Nigdy nie podejmuj si´ zadaƒ 
przekraczajàcych Twoje si∏y i umiej´tnoÊci!

Przed przystàpieniem do pracy pilarkà nale˝y zapoznaç si´ 
z przyczynami i skutkami odbicia oraz ze sposobami 
unikania odbicia. Patrz wskazówki podane pod rubrykà 
CzynnoÊci w celu unikni´cia odbicia.

Przed pzystàpieniem do pracy pilarkà nale˝y zapoznaç si´ z 
ró˝nicà w ci´ciu górnà i dolnà kraw´dzià prowadnicy. Patrz 
wskazówki pod nag∏ówkiem "CzynnoÊci zapobiegajàce 
odbiciom i zespo∏y zabezpieczajàce maszyny".

Stosuj Êrodki ochrony osobistej. Patrz wskazówki podane 
pod rubrykà Ârodki ochrony osobistej.

,
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6 W razie potrzeby przeniesienia pilarki nale˝y wy∏àczyç 
silnik i zablokowaç ∏aƒcuch za pomocà hamulca ∏aƒcucha. 
Pilark´ nale˝y przenosiç z prowadnicà skierowanà do ty∏u. 
W razie przenoszenia pilarki na d∏u˝szà odleg∏oÊç lub 
koniecznoÊci jej przetransportow

7 Stawiajàc pilark´ na ziemi nale˝y zabezpieczaç ∏aƒcuch 
tnàcy za pomocà hamulca ∏aƒcucha i mieç maszyn´ pod 
nadzorem. W razie odstawienia maszyny na d∏u˝szy czas 
nale˝y wy∏àczyç silnik.

Zasady ogólne
1 Poznajàc przyczyny powstania odbicia mo˝na zmniejszyç 

lub wyeliminowaç element zaskoczenia wyst´pujàcy w 
momencie jego powstania. Zaskoczenie zwi´ksza ryzyko 
wypadku. Odbicie jest zazwyczaj ∏agodne, lecz czasami 
mo˝e byç szybkie i gwa∏towne.

2 Pracujàc pilarkà nale˝y zawsze trzymaç jà mocno 
oburàcz, prawà r´kà za uchwyt tylny, lewà za uchwyt 
przedni. Palce powinny dok∏adnie obejmowaç uchwyty. 
Pilark´ nale˝y zawsze trzymaç w ten sposób, bez 
wzgl´du na to, czy operator jest prawo- czy lewor´czny. 
Pewne utrzymywanie pilarki w podany sposób zmniejsza 
skutki odbicia i pozwala na zachowanie kontroli nad 
pilarkà. Nie puszczaj uchwytów! 

3 Najwi´cej wypadków powodowanych odbiciem ma 
miejsce podczas okrzesywania. Upewnij si´, ˝e stoisz na 
stabilnym pod∏o˝u pozbawionym przeszkód, o które 
móg∏byÊ si´ potknàç i straciç równowag´.

W przypadku braku ostro˝noÊci strefa odbicia prowadnicy 
mo˝e przypadkowo zetknàç si´ z ga∏´zià, pobliskim 
drzewem lub innym przedmiotem i spowodowaç odbicie.

Musisz mieç ci´ty przedmiot pod kontrolà. Je˝eli ci´te 
przedmioty sà ma∏e i lekkie, mogà zaczepiç si´ o ∏aƒcuch 
i zostaç odrzucone w twoim kierunku. Nawet jeÊli nie musi 
to byç groêne, mo˝e ci´ to zaskoczyç i mo˝esz straciç 
panowanie nad pilarkà. Nigdy nie tnij k∏ód lub ga∏´zi 
u∏o˝onych jedne na drugich, tylko je najpierw rozdziel. Nie 
tnij jednoczeÊnie wi´cej ni˝ jednej k∏ody lub jednego 
przedmiotu. Usuwaj odci´te kawa∏ki, by utrzymywaç w 
miejscu pracy bezpieczne warunki.

4 Nigdy nie pracuj pilarkà ponad poziomem ramion i 
staraj si´ nie ciàç koƒcówkà prowadnicy. Nigdy 
nie pracuj pilarkà trzymajàc jà jednà r´kà! 

5 Warunkiem sprawowania pe∏nej kontroli nad pilarkà jest 
stablina pozycja przy pracy. Nigdy nie nale˝y pracowaç 
stojàc na drabinie, znajdujàc si´ na drzewie lub nie majàc 
stabilnego pod∏o˝a pod nogami.

6 Podczas pracy pilarkà nale˝y utrzymywaç wysokie obroty 
silnika, tzn. pe∏en gaz.

7 Zachowuj jak najwi´kszà ostro˝noÊç podczas ci´cia górnà 
kraw´dzià prowadnicy, tzn. podczas ci´cia przedmiotu od 
do∏u. Ten rodzaj ci´cia okreÊlany jest czasami jako ci´cie 
przy odpychajàcym ruchu ∏aƒcucha. ¸aƒcuch ma 
wówczas tendencje do popychania pilarki W razie 
26 – Polish 115 13 81-61 Rev.1 2009-01-21



TECHNIKA PRACY
zakleszczenia si´ ∏aƒcucha tnàcego, pilarka mo˝e zostaç 
odrzucona do ty∏u, w twojà stron´.

8 Je˝eli u˝ytkownik nie kontroluje wystarczajàco tendencji 
pilarki do przesuwania si´ wstecz, zachodzi ryzyko, ˝e 
przesunie si´ ona tak daleko do ty∏u, i˝ tylko strefa odbicia 
prowadnicy b´dzie mi∏a kontakt z pi∏owanym 
przedmiotem, co prowadzi do odbicia.

Praca dolnà kraw´dzià prowadnicy, tzn. podczas ci´cia 
przedmiotu od góry, jest czasem okreÊlana jako praca przy 
ciàgnàcym ruchu ∏aƒcucha. W tym przypadku nast´puje 
przyciàganie pilarki w kierunku ci´tego drewna, przy czym 
przednia kraw´dê korpusu pilarki stanowi dla jej naturalne 
oparcie w stosunku do k∏ody. Praca dolnà kraw´dzià 
prowadnicy u∏atwia u˝ytkownikowi kontrol´ nad pilarkà i 
po∏o˝eniem strefy odbicia prowadnicy.

9 Przestrzegaj zasad ostrzenia i konserwacji prowadnicy i 
∏aƒcucha pilarki. Wymieniajàc prowadnic´ i ∏aƒcuch pilarki 
nale˝y stosowaç wy∏àcznie zalecane przez nas zestawy. 
Patrz wskazówki podane pod rubrykami Osprz´t tnàcy i 
Dane techniczne.

Podstawowa technika Êcinki

Uwagi ogólne

• Podczas Êcinki silnik powinien pracowaç na  pe∏ny gaz!
• Po ka˝dej operacji zredukuj obroty do obrotów biegu 

ja∏owego (zbyt d∏ugo trwajàca praca silnika bez obcià˝enia 
przy pe∏nym otwarciu przepustnicy mo˝e prowadziç do 
powa˝nego uszkodzenia silnika).

• Przecinanie od góry = Praca przy "ciàgnàcym" ruchu 
∏aƒcucha.

• Przecinanie od do∏u = Praca przy "odpychajàcym" ruchu 
∏aƒcucha.

Praca przy "odpychajàcym" ruchu ∏aƒcucha wià˝e si´ z 
wi´kszym ryzykiem odbicia. Patrz wskazówki podane pod 
rubrykà CzynnoÊci w celu unikni´cia odbicia.

Poj´cia

Przerzynka = Poj´cie ogólne oznaczajàce przecinanie drewna 
w poprzek w∏ókien.

Okrzesywanie = Odcinanie ga∏´zi z le˝àcego drzewa.

Roz∏upanie = Gdy przecinane drewno p´ka pod∏u˝nie przed 
zakoƒczeniem operacji ci´cia.

Pi´ç bardzo wa˝nych czynników, które nale˝y wziàç 

pod uwag´ przed przystàpieniem do przecinania:

1 Upewnij si´, czy prowadnica nie zakleszczy si´ w rzazie.

2 Upewnij si´, czy k∏oda nie ulegnie roz∏upaniu.

3 Upewnij si´, czy ∏aƒcuch nie uderzy o pod∏o˝e lub inny 
przedmiot w czasie lub po ci´ciu.

4 Sprawdê, czy istnieje ryzyko powstania odbicia.

5 Czy warunki zewn´trzne i terenowe wp∏ywajà na pozycj´ 
i mo˝liwoÊç bezpiecznego poruszania si´ podczas pracy?

O tym, czy ∏aƒcuch zakleszczy si´ lub czy k∏oda rozszczepi si´ 
decydujà dwa czynniki, mianowicie sposób podparcia k∏ody 
przed i po ci´ciu oraz jej napr´˝enie.

W wi´kszoÊci przypadków mo˝na uniknàç k∏opotów stosujàc 
ci´cie dwustopniowe : rzaz od góry i od do∏u k∏ody. K∏od´ 
nale˝y podczas przecinania podeprzeç w celu unikni´cia 
zakleszczenia si´ ∏aƒcucha lub rozszczepienia si´ k∏ody.

Podane poni˝ej instrukcje opisujà sposób post´powania w 
sytuacjach najcz´Êciej przytrafiajàcych si´ podczas pracy 
pilarkà.

!
OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie pos∏uguj si´ 
pilarkà trzymajàc jà tylko jednà r´kà. 
Trzymanie pilarki jednà r´kà nie zapewnia 
bezpiecznego panowania nad nià. 
Trzymaj zawsze pilark´ mocno, dwoma 
r´koma za uchwyty.

WA˚NE! Je˝eli ∏aƒcuch zakleszczy si´ w rzazie: zatrzymaj 
silnik! Nie wyszarpuj pilarki z rzazu. Mo˝esz skaleczyç si´ o 
∏aƒcuch, gdy pilarka nagle zostanie wyszarpni´ta z rzazu.  
W celu uwolnienia pilarki u˝yj dêwigni.
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Okrzesywanie

Przy okrzesywaniu grubych ga∏´zi stosuj te same zasady, co 
przy przerzynce k∏ód.

Ga∏´zie o skomplikowanym kszta∏cie nale˝y odcinaç po 
kawa∏ku.

Przerzynka

Je˝eli k∏ody u∏o˝one sà w stos, ka˝dà z nich nale˝y przed 
ci´ciem zdjàç ze stosu, u∏o˝yç na podpórce lub w przyrzni i 
ciàç pojedynczo.

Odci´te kawa∏ki nale˝y usuwaç z miejsca pracy. 
Pozostawiajàc je, zwi´kszasz zarówno ryzyko 
przypadkowego odbicia, jak i ryzyko potkni´cia si´ o nie i 
utraty równowagi podczas pracy.

K∏oda le˝y na ziemi. Nie zachodzi ryzyko zakleszczenia si´ 
∏aƒcucha lub rozszczepienia si´ k∏ody. Istnieje jednak ryzyko 
zetkni´cia si´ ∏aƒcucha z pod∏o˝em, po zakoƒczeniu 
przerzynki.

Wykonaj przerzynk´ od góry, przez ca∏à gruboÊç k∏ody. 
Zachowaj ostro˝noÊç przy zakoƒczeniu rzazu, aby nie 
dotknàç prowadnicà do ziemi. Pracuj pilarkà przy ca∏kowicie 
otwartej przepustnicy, lecz bàdê przygotowany na 
nieprzewidziane zdarzenia.

JeÊli istnieje mo˝liwoÊç obrócenia k∏ody, nie przecinaj jej 
g∏´biej ni˝ na 2/3 gruboÊci.

Obróç k∏od´ tak, aby zakoƒczyç ci´cie od góry na 
pozostawionej do przeci´cia 1/3 grubiÊci k∏ody.

K∏oda jest podparta z jednej strony. Ryzyko jej 
rozszczepienia si´ jest du˝e.

Rozpocznij od wykonania rzazu od do∏u (na ok. 1/3 Êrednicy 
k∏ody).
Dokoƒcz przerzynk´ rzazem od góry tak, aby oba rzazy zesz∏y si´.

K∏oda jest podparta z obu stron. Istnieje du˝e ryzyko 
zakleszczenia si´ ∏aƒcucha pilarki.

Rozpocznij od wykonania rzazu od góry (na ok. 1/3 Êrednicy 
k∏ody).
Dokoƒcz przerzynk´ rzazem od do∏u tak, aby oba rzazy zesz∏y si´.

Technika Êcinania drzew

Bezpieczna odleg∏oÊç

Bezpieczna odleg∏oÊç od Êcinanego drzewa od pracujàcej w 
pobli˝u osoby powinna wynosiç co najmniej 2,5 d∏ugoÊci 
drzewa. Upewnij si´, czy w "strefie zagro˝enia" przed i w 
trakcie Êcinania nie przebywajà ludzie.

!
OSTRZE˚ENIE! Nigdy nie próbuj ciàç k∏ód 
u∏o˝onych w stos lub blisko siebie. Takie 
post´powania drastycznie zwi´ksza 
ryzyko odbicia, które mo˝e byç 
przyczynà powa˝nych obra˝eƒ, nawet 
zagra˝ajàcych ˝yciu.

1 2

3

WA˚NE! Âcinka drzew wymaga du˝ego doÊwiadczenia. 
NiedoÊwiadczeni u˝ytkownicy pilarek nie powinni Êcinaç 
drzew. Nigdy nie podejmuj si´ zadaƒ przekraczajàcych 
Twoje si∏y i umiej´tnoÊci!
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Kierunek obalania

Podczas wyboru kierunku obalania nale˝y wziàç pod uwag´ 
dogodnoÊç terenu i najlepsze warunki do okrzesywania i 
przerzynki obalonego drzewa. Operator powinien mieç 
zapewnionà bezpiecznà pozycj´ przy pracy i mo˝liwoÊç 
bezpiecznego poruszania si´ wokó∏ drzewa.

Po wyborze kierunku obalania drzewa, okreÊl naturalny 
kierunek jego spadania.

Wp∏ywajà naƒ nast´pujàce czynniki:
• Pochylenie drzewa
• Wygi´cie
• Kierunek wiatru
• U∏o˝enie ga∏´zi
• Ci´˝ar Êniegu
• Przeszkody w pobli˝u drzewa: np. inne drzewa, linie 

energetyczne, Êciany i budynki.
• Sprawdê, czy pieƒ nie jest uszkodzony lub zbutwia∏y, co 

pozwala∏oby przypuszczaç, ˝e drzewo prze∏amie si´ i 
zacznie obalaç si´ wczeÊniej, ni˝ si´ spodziewasz.

Mo˝e si´ okazaç, ˝e mimo podj´tej wczeÊniej decyzji o 
kierunku obalania drzewa, ze wzgl´du na trudnoÊci lub zbyt 
du˝e ryzyko, b´dziesz zmuszony obaliç je w naturalnym 
kierunku jego spadania.

Innym wa˝nym czynnikiem, nie majàcym wp∏ywu na kierunek 
obalania lecz decydujàcym o bezpieczeƒstwie operatora, jest 
upewnienie si´, czy drzewo nie posiada uszkodonych lub 
obumar∏ych ga∏´zi, które podczas obalania mog∏yby si´ 
od∏amaç i zraniç go.

Przede wszystkim nale˝y zadbaç, aby obalane drzewo nie 
spad∏o na inne drzewo i nie zahaczy∏o si´ o nie.  Obalanie na 
ziemi´ zawieszonego drzewa jest bardzo niebezpieczne ó 
istnieje du˝e ryzyko powstania wypadku. Patrz wskazówki 
podane pod rubrykà Usuwanie drzewa êle obalonego.

Przygotowanie drzewa do Êcinki i drogi oddalania dla 

operatora

Okrzesaj pieƒ z ga∏´zi do poziomu ramion. Najbezpieczniej 
jest pracowaç od góry do do∏u stojàc tak, by pieƒ znajdowa∏ si´ 
mi´dzy tobà i pilarkà.

Usuƒ podszyt u podstawy drzewa i sprawdê, czy w pobli˝u nie 
wyst´pujà przeszkody (g∏azy, ga∏´zie, do∏y itp.) utrudniajàce 
oddalenie si´ operatora od padajàcego drzewa. Droga 
ewakuacyjna powinna prowadziç ukoÊnie w ty∏, wzd∏u˝ 
prostej tworzàcej kàt 135° z

1 Obszar zagro˝enia
2 Droga odwrotu
3 Kierunek obalania

Âcinka

Na Êcink´ sk∏adajà si´ trzy rzazy. Âcink´ rozpoczyna si´ od 
wykonania rzazów podcinajàcych - górnego i dolnego, po 
czym wykonuje si´ rzaz Êcinajàcy. Prawid∏owe po∏o˝enie 
rzazów umo˝liwia bardzo dok∏adnà kontrol´ kierunku obalania.

Rzaz podcinajàcy

Przy wykonywaniu rzazu podcinajàcego nale˝y rozpoczàç od 
ci´cia ukoÊnego. Nale˝y celowaç znacznikami kierunku 
obalania na pile (1) w obiekt w terenie, w kierunku którego ma 
upaÊç drzewo (2). Staç z prawej strony drzewa, za pi∏à i 
wykonywaç ci´cie ciàgnàcym ∏aƒcuchem.

WA˚NE! W krytycznych momentach obalania drzew 
ochronniki uszu powinny byç podniesione zaraz po 
zakoƒczeniu Êcinania, aby ∏atwiej sz∏yszeç ewentualne 
sygna∏y lub dêwi´ki ostrzegawcze.

!
OSTRZE˚ENIE! JeÊli nie przeszed∏eÊ 
specjalnego szkolenia nie wykonuj Êcinki 
drzew o Êrednicy pnia wi´kszej ni˝ 
d∏ugoÊç prowadnicy!

1

2

1

2

1

3
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Nast´pnie wykonaj dolny rzaz podcinajàcy tak, aby spotka∏ si´ 
z górnym rzazem.

Rzaz podcinajàcy powinien wchodziç w drzewo na g∏´bokoÊç 
równà 1/4 Êrednicy pnia, a kàt utworzony mi´dzy rzazem 
górnym i dolnym powinien wynosiç co najmniej 45°.

Prosta, na której dwa rzazy spotykajà si´ nosi nazw´ dna rzazu 
podcinajàcego. Powinna ona byç idealnie pozioma i 
prostopad∏a (90°) do zamierzonego kierunku obalania.

Rzaz Êcinajàcy

Rzaz Êcinajàcy wykonuje si´ od strony przeciwnej w stosunku 
do rzazu podcinajàcego i ma on byç idealnie poziomy. Ustaw 
si´ z lewej strony drzewa i tnij dolnà kraw´dzià prowadnicy, 
tzn. przy ciàgnàcym ruchu ∏aƒcucha.

Rzaz Êcinajàcy wykonuje si´ ok. 3-5 cm (1,5-2 cali) powy˝ej 
dolnej. poziomej p∏aszczyzny rzazu podcinajàcego.

Ustaw zderzak (je˝eli takowy jest zamontowany) tu˝ za 
zawiasà. Podczas Êcinki pilarka powinna pracowaç przy 
ca∏kowicie otwartej przepustnicy. Powoli wprowadzaj 
¸aƒcuch/prowadnic´ w drzewo. Upewnij si´, czy drzewo nie 
przechyla si´ w kierunku przeciwnym do zamierzonego 
kierunku obalania. W odpowiednio g∏´boki rzaz w∏ó˝ klin lub 
dêwigni´-obracak.

Rzaz Êcinajàcy nale˝y zakoƒczyç równolegle do dna rzazu 
podcinajàcego tak, aby odleg∏oÊç mi´dzy nimi wynosi∏a co 

najmniej 1/10 Êrednicy pnia. Nieprzeci´ta cz´Êç pnia 
nazywana jest zawiasà.

Zawiasa prowadzi obalajàce si´ drzewo, tzn. nadaje mu 
kierunek podczas obalania.

W przypadku za wàskiej zawiasy lub nieprawid∏owego 
po∏o˝enia rzazu podcinajàcego i Êcinajàcego kontrola kierunku 
obalania jest niemo˝liwa.

Gdy rzaz Êcinajàcy i podcinajàcy sà gotowe, drzewo zaczyna 
obalaç si´ pod wp∏ywem w∏asnego ci´˝aru lub za pomocà 
klina lub dêwigni-obracaka.

Zalecamy stosowanie prowadnic o d∏ugoÊci przekraczajàcej 
Êrednic´ pnia drzewa, by rzaz Êcinajàcy i podcinajàcy mo˝na 
by∏o wykonaç tzw. ”jednym ci´ciem”. OdnoÊnie informacji 
dotyczàcych d∏ugoÊci prowadnic zalecanych do posiadanego 
modelu pilarki patrz wskazówki pod nag∏ówkiem "Dane 
techniczne".

Istniejà metody Êcinki drzew o Êrednicy pnia wi´kszej ni˝ 
d∏ugoÊç prowadnicy. Niosà one jednak ze sobà du˝e ryzyko 
powstania odbicia wskutek dotkni´cia strefy odbicia 
prowadnicy do drzewa.
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Usuwanie drzewa êle obalonego 

Âciàganie drzewa zawieszonego

Obalanie na ziemi´ zawieszonego drzewa jest bardzo 
niebezpieczne ó istnieje du˝e ryzyko powstania wypadku.

Nigdy nie próbuj Êcinaç przywalonego drzewa.

Nigdy nie pracuj w strefie zagro˝enia spowodowanego przez 
Êci´te drzewo, które zawis∏o.

Najbardziej bezpiecznà metodà jest u˝ycie wciàgarki.

• Zamontowana na traktorze

• PrzenoÊna

Przerzynka napr´˝onych drzew i ga∏´zi

Przygotowania: Przed przystàpieniem do ci´cia staraj si´ 
przewidzieç kierunek ruchu drzewa lub ga∏´zi po zwolnieniu 
napr´˝enia i ustal po∏o˝enie naturalnego punktu prze∏amania 
(tzn. miejsca z∏amania, gdyby drzewo lub ga∏àê wygiàç 
mocniej).

OkreÊl najbardziej bezpieczny sposób zwolnienia napr´˝enia i 
oceƒ czy jesteÊ w stanie to wykonaç. W bardzo 
skomplikowanych sytuacjach najbezpieczniej jest 
zrezygnowaç z pracy pilarkà i u˝yç wciàgarki.

Rady ogólne:

Ustaw si´ tak, aby spr´˝ynujàce po uwolnieniu napr´˝enia 
drzewo/ga∏´zie nie dosi´g∏y Ci´ .

Wykonaj jeden lub kilka rzazów w punkcie prze∏amania lub w 
jego pobli˝u. Wykonaj niezb´dnà iloÊç rzazów o odpowiedniej 
g∏´bokoÊci w celu zredukowania napr´˝enia i spowoduj 
prze∏amanie drzewa/ga∏´zi w punkcie prze∏amania.

Napr´˝onych ga∏´zi lub drzew nie wolno przecinaç 
jednym rzazem! 

Je˝eli musisz przepi∏owaç drzewo/ga∏àê, wykonaj 2-3 rzazy 
w odst´pach co 3 cm i o g∏´bokoÊci 3-5 cm.

Nast´pnie pi∏uj g∏´biej, a˝ napr´˝enie drzewa/ga∏´zi ustàpi.

Po ustàpieniu napr´˝enia pi∏uj drzewo/ga∏àê z przeciwnej 
strony.

CzynnoÊci w celu unikni´cia 
odbicia

!
OSTRZE˚ENIE! Odbicie mo˝e powstaç 
nagle, jest zwykle gwa∏towne i polega 
zazwyczaj na odrzuceniu pilarki wraz z 
prowadnicà i ∏aƒcuchem do ty∏u, w 
kierunku operatora. JeÊli znajdujàcy si´ w 
ruchu ∏aƒcuch dotknie do operatora, mo˝e 
to spowodowaç powa˝ne obra˝enia, 
nawet zagra˝ajàce ˝yciu. Dlatego 
niezmiernie istotne jest zrozumienie 
przyczyn powstawania odbicia, 
umo˝liwiajàce operatorowi podj´cie 
kroków zapobiegajàcych mu poprzez 
zachowywanie ostro˝noÊci i stosowanie 
prawid∏owej techniki pracy.
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Co to jest odbicie?

Odbicie jest to zjawisko powstajàce w chwili, gdy górna 
çwiartka koƒcówki prowadnicy, tzw. strefa odbicia, natrafia na 
twardy przedmiot i pilarka wraz z prowadnicà zostaje nagle 
odrzucona do ty∏u.

Odbicie powstaje zawsze w p∏aszczyênie tnàcej prowadnicy. 
Zazwyczaj pilarka i prowadnica zostajà odrzucone do ty∏u i do 
góry, w kierunku operatora. Pilarka mo˝e zostaç odrzucona w 
kierunku zale˝nym od swego po∏o˝enia w momencie, gdy 
strefa odbicia natrafia na twardy przedmiot.

Odbicie powstaje wy∏àcznie w momencie zetkni´cia si´ strefy 
odbicia prowadnicy z twardym przedmiotem.

Okrzesywanie

Zapewnij sobie bezpiecznà pozycj´ i mo˝liwoÊç 
bezpiecznego poruszania si´ podczas pracy. W trakcie 
okrzesywania nale˝y staç po lewej stronie le˝àcego drzewa. 

Trzymaj pilark´ blisko cia∏a, aby mieç nad nià pe∏nà kontrol´. 
JeÊli to mo˝liwe pozwól, aby ci´˝a

Podczas poruszania si´ operatora wzd∏u˝ drzewa powinno si´ 
ono znajdowaç mi´dzy nim i pilarkà.

Przecinanie pnia na k∏ody

Patrz wskazówki podane pod rubrykà Podstawowa technika 
Êcinki.

!
OSTRZE˚ENIE! Wi´kszoÊç wypadków 
wskutek odbicia zdarza si´ podczas 
okrzesywania. Nie pracuj strefà odbicia 
prowadnicy. Zachowuj jak najwi´kszà 
ostro˝noÊç i staraj si´ nie dotykaç 
wierzcho∏kiem prowadnicy do k∏ody, 
ga∏´zi i innych przedmiotów. Zachowuj 
jak najwi´kszà ostro˝noÊç majàc do 
czynienia z ga∏´ziami, które sà napr´˝one. 
Spr´˝ynujàc mogà one uderzyç ci´ tak, 
˝e stracisz panowanie, co mo˝e byç 
przyczynà obra˝eƒ.
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Uwagi ogólne
U˝ytkownikowi wolno wykonywaç tylko te czynnoÊci 
konserwacyjne i serwisowe, które sà opisane w niniejszej 
instrukcji obs∏ugi. Wi´ksze i bardziej skomplikowane prace 
powinny byç wykonywane w autoryzowanym warsztacie 
serwisowym.

Regulacja gaênika
Posiadany produkt Husqvarna zosta∏ zaprojektowany i 
wyprodukowany zgodnie ze specyfikacjami ograniczajàcymi 
zawartoÊç substancji szkodliwych w spalinach.

Dzia∏anie
• Gaênik s∏u˝y do regulacji obrotów silnika i jest sterowany 

za pomocà dêwigni gazu. W gaêniku powstaje mieszanka 
paliwowo-powietrzna o zmiennym sk∏adzie, mo˝liwym 
do regulacji. W celu uzyskania maksymalnej mocy silnika 
maszyny sk∏ad mieszanki musi byç dobr

• Âruba regulacyjna T umo˝liwia regulacj´ obrotów biegu 
ja∏owego. Wkr´canie Êruby powoduje zwi´kszenie 
obrotów, a wykr´canie ich zmniejszenie.

Regulacja podstawowa i docieranie
Gaênik jest wst´pnie naregulowany przez producenta 
podczas kontroli technicznej. Ustawienia powinien 
dostosowywaç przeszkolony technik.

Zalecana pr´dkoÊç obrotowa na biegu ja∏owym: Patrz rozdzia∏ 
Dane techniczne.

Ostateczne ustawianie obrotów 
ja∏owych Êrubà regulacyjnà T
Ustaw obroty biegu ja∏owego Êrubà regulacyjnà T. JeÊli 
regulacja jest potrzebna, obracaj Êrub´ T w prawo, a˝ ∏aƒcuch 
zacznie poruszaç si´ po prowadnicy. Nast´pnie odkr´ç Êrub´ 
regulacyjnà nieco w lewo, a˝ ∏aƒcuch si´ zatrzyma. Obroty 
ja∏owe sà ustawione prawid∏owo, jeÊli po zwolnieniu dêwigni 
gazu ∏aƒcuch przestaje si´ poruszaç, a silnik maszyny pracuje 
p∏ynnie we wszystkich po∏o˝eniach i zachowuje pewien 
margines obrotów, tak aby ∏aƒcuch nie by∏  uruchamiany 
natychmist po naciÊni´ciu dêwigni gazu.

Prawid∏owo wyregulowany gaênik
Prawid∏owo ustawiony gaênik pozwala na p∏ynne 
wprowadzanie silnika na pe∏ne obroty i uzyskiwanie 
charakterystycznego, lekkiego czterotaktowania przy pe∏nym 
otwarciu przepustnicy. Ponadto ∏aƒcuch nie obraca si´ na 
wolnych obrotach. Zbyt uboga mieszanka ustawiona Êrubà 
niskich obrotów L utrudnia rozruch i wchodzenie silnika na 
wysokie obroty. Za uboga mieszanka na wysokich obrotach 
powstajàca w wyniku zbytniego dokr´cenia Êruby H zmniejsza 
moc silnika, utrudnia wchodzenie na wysokie obroty i mo˝e 
byç przyczynà uszkodzenia silnika.

Przeglàd, konserwacja i obs∏uga 
zespo∏ów zabezpieczajàcych 
pilarki

Hamulec ∏aƒcucha i zabezpieczenie przed 

odbiciem
Kontrola zu˝ycia taÊmy hamulca

Usuƒ z hamulca ∏aƒcucha i b´bna sprz´g∏a trociny, ˝ywic´ i 
brud. Zanieczyszczenia i zu˝ycie cz´Êci mogà zmniejszyç 
efektywnoÊç dzia∏ania hamulca.

Sprawdzaj regularnie, czy taÊma hamulca nie jest cieƒsza ni˝ 
0,6 mm w najbardziej zu˝ytej cz´Êci.

Kontrola zabezpieczenia przed odbiciem

Upewnij si´, czy zabezpieczenie przed odbiciem jest ca∏e i czy 
nie wyst´pujà na nim widoczne uszkodzenia, np. p´kni´cia.

Przesuƒ urzàdzenie zabezpieczajàce przed odbiciem do 
przodu i z powrotem, aby sprawdziç, czy dzia∏a p∏ynnie i czy 
jest bezpiecznie zamocowane do przegubu na os∏onie 
sprz´g∏a.

!
OSTRZE˚ENIE! JeÊli nie mo˝esz ustawiç 
obrotów ja∏owych, tak ˝eby ∏aƒcuch nie 
zatrzymywa∏ si´ po zwolnieniu dêwigni 
gazu, zwróç si´ do swojego warsztatu 
obs∏ugi technicznej. Nie u˝ywaj pilarki 
zanim nie zostanie prawid∏owo 
wyregulowana lub naprawiona.

Zauwa˝! Wykonywanie przy maszynie jakichkolwiek 
czynnoÊci serwisowych i napraw wymaga specjalnego 
przeszkolenia. Szczególnie dotyczy to zespo∏ów 
zabezpieczajàcych maszyny. Je˝eli maszyna nie spe∏nia 
któregoÊ z warunków obj´tych czynnoÊciami kontrolnymi 
wyszczególnionymi poni˝ej, zalecamy oddaç jà do 
warsztatu serwisowego.
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Kontrola mechanizmu bezw∏adnoÊciowego

Trzymaj pilark´ z wy∏àczonym silnikiem nad pieƒkiem lub nad 
innym stabilnym przedmiotem. Nie puszczajàc przedniego 
uchwytu pozwól pilarce opaÊç pod w∏asnym ci´˝arem na 
pieniek, obracajàc si´ wokó∏ tylnego uchwytu.

Po uderzeniu koƒcówki prowadnicy w pniak, hamulec 
powinien si´ w∏àczyç.

Kontrola dzia∏ania hamulca

Ustaw pilark´ na twardym pod∏o˝u i uruchom jà. Sprawdê, 
czy ∏aƒcuch pilarki nie dotyka pod∏o˝a lub innego przedmiotu. 
Patrz wskazówki znajdujàce si´ pod rubrykà Uruchamianie i 
wy∏àczanie.

Trzymaj pilark´ mocno oburàcz, tak aby palce dok∏adnie 
obejmowa∏y uchwyty.

WciÊnij dêwigni´ gazu do oporu i w∏àcz hamulec ∏aƒcucha 
obracajàc nadgarstek lewej r´ki w kierunku zabezpieczenia 

przed odbiciem. Nie zdejmuj d∏oni z uchwytu przedniego. 
¸aƒcuch powinien zatrzymaç si´ natychmiast.

Blokada dêwigni gazu

• Sprawdê, czy dêwignia gazu jest zablokowana w 
po∏o˝eniu biegu ja∏owego, gdy blokada dêwigni gazu 
znajduje si´ w po∏o˝eniu wyjÊciowym.

• WciÊnij blokad´ dêwigni gazu i sprawdê, czy po 
zwolnieniu nacisku powraca ona do po∏o˝enia 
wyjÊciowego.

• Sprawdê, czy dêwignia gazu i jej blokada poruszajà si´ 
p∏ynnie i czy spr´˝yny powrotne dzia∏ajà prawid∏owo.

• Uruchom pilark´ i wciÊnij do oporu dêwigni´ gazu. Zwolnij 
jà i sprawdê, czy ∏aƒcuch zatrzyma∏ si´. JeÊli ∏aƒcuch 
porusza si´, gdy dêwignia gazu znajduje si´ w po∏o˝eniu 
biegu ja∏owego, nale˝y sprawdziç ustawienie obrotów 
biegu ja∏owego w gaêniku.

Wychwytnik ∏aƒcucha

Sprawdê, czy wychwytnik ∏aƒcucha nie jest uszkodzony i czy 
jest prawid∏owo zamocowany do korpusu pilarki.
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Os∏ona prawej r´ki

Sprawdê, czy os∏ona prawej r´ki nie jest uszkodzona lub 
p´kni´ta.

System t∏umienia wibracji

Sprawdzaj regularnie, czy elementy amortyzujàce nie sà 
p´kni´te lub czy nie uleg∏y deformacji.

Upewnij si´, czy elementy amortyzujàce sà dok∏adnie 
przymocowane do silnika i uchwytów.

Wy∏àcznik

W∏àcz silnik i sprawdê, czy po przesuni´ciu wy∏àcznika w 
po∏o˝enie stop silnik zatrzyma si´.

UWAGA! W∏àcznik Start/Stop powraca automatycznie do 
pozycji pracy. Dlatego przed przystàpieniem do monta˝u, 
kontroli oraz/lub konserwacji nale˝y zawsze zdejmowaç 
nasadk´ ze Êwiecy zap∏onowej w celu zapobie˝enia 
niezamierzonemu uruchomieniu silnika.

T∏umik

Nigdy nie u˝ywaj maszyny z uszkodonym t∏umikiem.

Sprawdzaj regularnie, czy t∏umik jest dok∏adnie 
przymocowany do maszyny.

Niektóre typy t∏umików sà wyposa˝one w siatk´ 
przeciwiskrowà. Je˝eli w Twojej maszynie wyst´puje taki typ 
t∏umika, siatk´ nale˝y czyÊciç co najmniej raz w tygodniu. 
Najlepiej jest to robiç szczotkà drucianà. Zanieczyszczona 
siatka jest przyczynà nagrzewania si´ silnika, co mo˝e 
spowodowaç jego powa˝ne uszkodzenie.

Zauwa˝! Uszkodzonà siatk´ nale˝y wymieniç na nowà. 
Zanieczyszczona siatka powoduje przegrzewanie si´ silnika 
maszyny, co mo˝e doprowadziç do uszkodzenia cylindra i 
t∏oka. Nigdy nie u˝ywaj maszyny, której t∏umik jest w z∏ym 
stanie. Nigdy nie u˝ywaj maszyny z t∏umikiem bez 
siatki przeciwiskrowej lub z uszkodzonà siatkà 
przeciwiskrowà.

T∏umik przeznaczony jest do t∏umienia ha∏asu i odrzucania 
gazów spalinowych poza stref´ pracy operatora. Gazy 
spalinowe majà wysokà temperatur´, a znajdujàce si´ w nich 
iskry mogà spowodowaç po˝ar, je˝eli skierowane zostanà w 
stron´ materia∏ów suchych i ∏atwopalnych. 
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Rozrusznik

Wymiana linki rozrusznika

• Odkr´ç Êruby mocujàce obudow´ rozrusznika do skrzyni 
korbowej i zdejmij rozrusznik.

• Wyciàgnij ok. 30 cm linki i wprowadê jà do wyci´cia na 
brzegu kó∏ka linowego. Zwolnij napi´cie spr´˝yny 
powrotnej poprzez powolne obracanie kó∏ka linowego 
wstecz.

• Odkr´ç Êrub´ znajdujàcà si´ poÊrodku ko∏a pasowego i 
usuƒ tarcz´ nap´dowà (A), resor tarczy nap´dowej (B) 
oraz ko∏o pasowe (C). UmieÊç nowà link´ rozrusznika w 
rozruchowym kole pasowym i zabezpiecz jà. Owiƒ link´ 
wokó∏ rozruchowego ko∏a pasowego oko∏o 3 razy. 
Zamocuj rozruchowe ko∏o pasowe tak, aby koniec 
spr´˝yny opornika (D) zosta∏ zaczepiony o ko∏o. Teraz 
zamocuj spr´˝yn´ tarczy nap´dowej, tarcz´ nap´dowà 
oraz Êrub´ w Êrodku ko∏a pasowego. Przeciàgnij link´ 

rozrusznika przez otwór w obudowie rozrusznika oraz 
uchwyt rozrusznika. Dok∏adnie zawià˝ link´.

Napinanie spr´˝yny rozrusznika

• Wprowadê link´ do wyci´cia na brzegu kó∏ka linowego i 
obróç kó∏ko o 2 obroty zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara.

Zauwa˝! Sprawdê, czy kó∏ko rozrusznika daje si´ obróciç 
o co najmniej 1/2  obrotu, po ca∏kowitym wyciàgni´ciu 
linki z obudowy rozrusznika.

Rozciàgnij link´ za pomocà uchwytu. Zwolnij link´. Spójrz na 
ilustracj´ poni˝ej.

!
OSTRZE˚ENIE! Spr´˝yna powrotna 
wmontowana jest do obudowy 
rozrusznika w stanie napi´tym i przy 
nieostro˝nym demonta˝u mo˝e 
wyskoczyç i spowodowaç groêne 
obra˝enia.

Podczas wymiany spr´˝yny rozrusznika 
lub linki rozrusznika nale˝y zachowywaç 
ostro˝noÊç. U˝ywaj okularów 
ochronnych i r´kawic ochronnych.

1 2
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Wymiana spr´˝yny powrotnej i spr´˝yny 

nap´dowej

Spr´˝yna powrotna (A)

• Wymontuj kó∏ko linowe. Patrz wskazówki podane pod 
rubrykà Wymiana p´kni´tej lub zu˝ytej linki rozrusznika. 
Pami´taj o tym, ˝e spr´˝yna powrotna znajdujàca si´ w 
obudowie rozrusznika jest napr´˝ona.

• Wymontuj kaset´ ze spr´˝ynà powrotnà z rozrusznika.

• Nasmaruj spr´˝yn´ rzadkim olejem. Zamontuj kaset´ ze 
spr´˝ynà powrotnà w rozruszniku. Zamontuj kó∏ko linowe 
i napnij spr´˝yn´ powrotnà.

Spr´˝yna zabieraka (B)

• Odkr´ç Êrub´ znajdujàcà si´ poÊrodku kó∏ka linowego i 
zdejmij kó∏ko zabieraka i spr´˝yn´ zabieraka.

• Wymieƒ spr´˝yn´ zabieraka i zamontuj kó∏ko zabieraka na 
górze spr´˝yny.

Monta˝ rozrusznika

• Monta˝ rozrusznika zacznij od wyciàgni´cia linki, a 
nast´pnie ustaw go naprzeciw skrzyni korbowej. Luzujàc 
powoli link´ umieÊç rozrusznik na swoim miejscu, tak aby 
ko∏ki monta˝owe znalaz∏y si´ w gniazdach.

• Za∏ó˝ i dokr´ç Êruby mocujàce rozrusznik.

Filtr powietrza

Filtr powietrza nale˝y regularnie czyÊciç z py∏u i 
zanieczyszczeƒ, aby nie dopuÊciç do:

• Z∏ej pracy gaênika

• TrudnoÊci w uruchamianiu silnika

• Zmniejszenia mocy silnika

• Przedwczesnego zu˝ycia cz´Êci silnika

• Zwi´kszenia zu˝ycia paliwa

• W celu zdemontowania filtra powietrza nale˝y zdjàç jego 
os∏on´. Podczas ponownego monta˝u sprawdê, czy filtr 
przylega ÊciÊle do podstawy. Filtr mo˝na oczyÊciç 
szczotkà lub wytrzepaç go potrzàsajàc nim energicznie.

Dok∏adniejsze czyszczenie filtra wymaga wymycia go w 
wodzie z myd∏em.

Ca∏kowite oczyszczenie filtra po pewnym okresie 
u˝ytkowania nie jest mo˝liwe. Dlatego te˝ filtr nale˝y 
regularnie (w sta∏ych odst´pach czasu) wymieniaç na nowy. 
Uszkodzony filtr powietrza nale˝y natychmiast 
wymieniç na nowy.

Pilark´ HUSQVARNA mo˝na wyposa˝aç w ró˝nego rodzaju 
filtry powietrza w zale˝noÊci od warunków pracy, warunków 
atmosferycznych, pory roku itp. Skontaktuj si´ ze swoim 
dealerem w celu uzyskania porady.

Âwieca zap∏onowa

Na stan Êwiecy zap∏onowej wp∏ywa:

• Z∏a regulacja gaênika.

• Z∏e proporcje sk∏adników mieszanki paliwowej (za du˝o 
oleju lub niew∏aÊciwy olej).

• Zanieczyszczony filtr powietrza.

Powy˝sze czynniki powodujà osadzanie sià nagaru na 
elektrodach Êwiecy, co powoduje zak∏ócenia pracy silnika i 
trudnoÊci w jego uruchamianiu.

Je˝eli silnik maszyny nie osiàga w∏aÊciwej mocy, wyst´pujà 
trudnoÊci z jego uruchomieniem lub utrzymaniem wolnych 
obrotów, sprawdê najpierw stan Êwiecy zap∏onowej. Je˝eli 
elektrody Êwiecy sà zanieczyszczone, oczyÊç je i sprawdê, 

A

B

Polish – 37115 13 81-61 Rev.1 2009-01-21



KONSERWACJA
czy  odst´p mi´dzy nimi wynosi 0,5 mm. wiec´ nale˝y 
wymieniç po ok. miesiàcu pracy lub w razie potrzeby - 
wczeÊniej.

Zauwa˝! Stosuj wy∏àcznie Êwiece zalecane przez producenta. 
Niew∏aÊciwa Êwieca mo˝e byç przyczynà zatarcia t∏oka/
cylindra.  Dopilnuj, aby Êwieca zap∏onowa by∏a wyposa˝ona w 
tzw. eliminator zak∏óceƒ radiowych.

Smarowanie koƒcówki z´batej 
prowadnicy

Koƒcówk´ z´batà prowadnicy nale˝y smarowaç przy ka˝dym 
tankowaniu. Stosuj specjalnie do tego celu przeznaczonà 
towotnic´ i dobrej jakoÊci smar ∏o˝yskowy.

Smarowanie ∏o˝yska ig∏owego

B´ben sprz´g∏a wyposa˝ony jest w ∏o˝ysko igie∏kowe, 
umieszczone przy wa∏ku zdawczym. ¸o˝ysko igie∏kowe 
nale˝y regularnie smarowaç.

W celu nasmarowania nale˝y zdemontowaç pokryw´ 
sprz´g∏a odkr´cajàc dwie nakr´tki prowadnicy ∏aƒcucha. Po∏ó˝ 
pilark´ na boku, tak by b´ben sprz´g∏a skierowany by∏ w gór´.

Smarowanie polega na wpuszczaniu po kilka kropel oleju 
silnikowego poÊrodku b´bna sprz´g∏a i obracaniu przy tym 
b´bnem.

Uk∏ad ch∏odzenia

W celu uzyskania mo˝liwie najni˝szej temperatury pracy 
maszyna wyposa˝ona jest w uk∏ad ch∏odzenia.

W sk∏ad uk∏adu ch∏odzenia wchodzà:

1 Wlot powietrza umieszczony w obudowie rozrusznika.

2 Podk∏adka wiodàca.

3 Skrzyde∏ka wentylatora.

4 ˚eberka ch∏odzàce cylindra.

5 Os∏ona cylindra (doprowadza zimne powietrze do 
cylindra).

Elementy uk∏adu ch∏odzenia nale˝y czyÊciç szczotkà raz w 
tygodniu, lub gdy zachodzi potrzeba - cz´Êciej. 
Zanieczyszczony lub zatkany uk∏ad ch∏odzenia powoduje 
przegrzanie silnika maszyny, w konsekwencji czego nast´puje 
uszkodzenie cylindra i t∏oka.

System odÊrodkowego 
oczyszczania powietrza  
"Air Injection"
System odÊrodkowego oczyszczania powietrza oznacza, ˝e: 
Powietrze zasilajàce gaênik dostaje si´ do niego poprzez 
otwory wlotowe znajdujàce si´ w obudowie rozrusznika. 
Zanieczyszczenia mechaniczne sà odrzucane przez ∏opatki 
wentylatora i usuwane razem z po

WA˚NE! W celu zapewnienia prawid∏owego dzia∏ania 
systemu odÊrodkowego oczyszczania powietrza konieczna 
jest sta∏a jego obs∏uga. Nale˝y regularnie czyÊciç wlot 
powietrza w obudowie rozrusznika, skrzyde∏ka wentylatora, 
przestrzeƒ wokó∏ ko∏a zamachowego oraz przewód powietrza 
∏àczàcy wentylator z komorà gaênikowà.
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Eksploatacja w okresie zimowym

Podczas u˝ytkowania maszyny na Êniegu i mrozie mogà 
wyst´powaç zak∏ócenia w pracy maszyny spowodowane:

• Zbyt niskà temperatur´ silnika.

• Oblodzenie filtra powietrza i tworzenie si´ lodu w gaêniku.

W tych warunkach nale˝y:

• Cz´Êciowo zmniejszyç wlot powietrza tym samym 
podwy˝szajàc temperatur´ silnika.

Temperatura -5°°°°C lub poni˝ej:

Praca maszynà przy niskich temperaturach lub opadach 
Êniegu wymaga zamontowania na obudowie rozrusznika 
specjalnej os∏ony. Ogranicza ona wlot zimnego powietrza i 
chroni wn´trze pi∏y przed Êniegiem.

UWAGA! Je˝eli  zamontowany zosta∏ specjalny zestaw 
zimowy lub podj´te inne zabiegi w celu zwi´kszenie 
temperatury silnika, nale˝y usunàç te zmiany, gdy tylko 
maszyna u˝ywana b´dzie w normalnej temperaturze. W 
przeciwnym razie istnieje ryzyko przegrzania silnika i jego 
powa˝nego uszkodzenia.

WA˚NE! Zabiegi konserwacyjne i obs∏uga wykraczajàce poza 
czynnoÊci opisane w niniejszej broszurze powinny byç 
wykonane w prowadzàcej us∏ugi serwisowe sieci handlu 
specjalistycznego (punkcie dealerskim).
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KONSERWACJA
Plan konserwacji

Poni˝ej zamieszczono list´ czynnoÊci konserwacyjnych, które nale˝y wykonywaç przy maszynie. Wi´kszoÊç punktów omówiona 
zosta∏a w rozdziale Konserwacja.

Przeglàd codzienny Przeglàd cotygodniowy Przeglàd miesi´czny

OczyÊç zewn´trzne powierzchnie 
maszyny.

W pilarce bez katalizatora nale˝y 
sprawdzaç uk∏ad ch∏odzenia co tydzieƒ.

Sprawdê stan taÊmy hamulca ∏aƒcucha 
pod wzgl´dem zu˝ycia. Wymieƒ jà, 
je˝eli w najbardziej zu˝ytym miejscu 
gruboÊç jej wynosi 0,6 mm.

Sprawdê, czy poszczególne cz´Êci 
dzwigni gazu dzia∏ajà prawid∏owo z 
uwagi na bezpieczeƒstwo. (Blokada 
dêwigni gazu i dêwignia gazu.)

Sprawdê stan rozrusznika, linki 
rozrusznika i spr´˝yny powrotnej.

Sprawdê stan zu˝ycia tarczy, b´bna i 
spr´˝yny sprz´g∏a.

OczyÊç hamulec ∏aƒcucha i sprawdê 
jego dzia∏anie z uwagi na 
bezpiecze,stwo. Sprawdê, czy 
wychwytnik ∏aƒcucha nie jest 
uszkodzony, a w razie potrzeby wymieƒ 
go na nowy.

Sprawdê, czy nie sà uszkodzone 
elementy antywibracyjne.

OczyÊç Êwiec´ zap∏onowà. Sprawdê, 
czy przerwa mi´dzy elektrodami wynosi 
0,5 mm.

Pr´t nale˝y regularnie obracaç tak, aby 
by∏ równomiernie zu˝ywany. Sprawdê 
otwór smarowania w pr´cie i upewnij 
si´, ˝e nie jest zablokowany. OczyÊç 
rowek pr´ta. JeÊli trzpieƒ jest 
zakoƒczony z´batymi koƒcówki, nale˝y 
je nasmarowaç. 

Nasmaruj ∏o˝ysko b´bna sprz´g∏a. OczyÊç gaênik z zewnàtrz.

Sprawdê, czy do prowadnicy i ∏aƒcucha 
dochodzi wystarczajàca iloÊç oleju.

Wyrównaj p∏askim pilnikiem brzegi 
prowadnicy, aby zlikwidowaç 
powstajàcy drut.

Sprawdê stan filtra paliwa i przewodu 
paliwowego. W razie potrzeby wymieƒ 
je na nowe.

Sprawdê, czy na nitach i ogniwach 
∏aƒcucha tnàcego nie wyst´pujà 
widoczne p´kni´cia, czy ∏aƒcuch nie jest 
sztywny i czy nity i ogniwa nie sà 
nadmiernie zu˝yte. Wymieƒ w razie 
potrzeby.

OczyÊç lub wymieƒ siatk´ 
przeciwiskrowà t∏umika.

Opró˝nij zbiornik paliwa i oczyÊç go w 
Êrodku.

Naostrz ∏aƒcuch, sprawdê jego napi´cie i 
stan, w jakim si´ znajduje. Sprawdê, czy 
kó∏ko nap´dowe ∏aƒcucha nie jest 
nadmiernie zu˝yte, a jeÊli to konieczne, 
wymieƒ je na nowe.

OczyÊç korpus gaênika i komor´ 
gaênikowà.

Opró˝nij zbiornik oleju i oczyÊç go w 
Êrodku.

OczyÊç wlot powietrza do rozrusznika.
OczyÊç filtr powietrza. W razie potrzeby 
wymieƒ go na nowy.

Sprawdê stan wszystkich przewodów 
elektrycznych i koƒcówek 
pod∏àczeniowych.

Sprawdê, czy Êruby i nakr´tki sà 
dokr´cone.

Sprawdê, czy wy∏àcznik dzia∏a 
prawid∏owo.

Sprawdê, czy nie ma wycieków paliwa z 
silnika, zbiornika paliwa lub przewodów 
paliwowych.

W pilarce z katalizatorem nale˝y 
sprawdzaç uk∏ad ch∏odzenia codziennie.
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DANE TECHNICZNE
Dane techniczne

Ad. 1: Emisj´ ha∏asu do otoczenia zmierzono jako moc akustycznà (LWA), zgodnie z dyrekrywà WE 2000/14/EG.
Ad. 2: Równowa˝ny poziom g∏oÊnoÊci, zgodny z ISO 22868, obliczany jest jako ca∏kowita, czasowo wywa˝ona energia poziomów dêwi´ku 
w ró˝nych warunkach pracy, z nast´pujàcym rozk∏adem czasowym: 1/3 bieg ja∏owy,  1/3 pe∏ne obcià˝enie, 1/3 maksymalne obroty.
Ad. 3: Równowa˝ny poziom wibracji, zgodny z ISO 22867, obliczany jest jako ca∏kowita, czasowo wywa˝ona energia poziomów drgaƒ w 
ró˝nych warunkach pracy, z nast´pujàcym rozk∏adem czasowym: 1/3 bieg ja∏owy, 1/3 pe∏ne obcià˝enie, 1/3 maksymalne obroty.

445 445e 450e

Silnik

PojemnoÊç cylindra, cm3 45,7 45,7 50,2
Ârednica cylindra, mm 42 42 44
Skok t∏oka, mm 33 33 33
Obroty na biegu ja∏owym, obr/min 2700 2700 2700
Moc, kW / obr/min 2,1/9000 2,1/9000 2,4/9000
Uk∏ad zap∏onowy

Producent uk∏adu zap∏onowego Walbro Walbro Walbro
Typ uk∏adu zap∏onowego MBU-16 MBU-16 MBU-16
Âwieca zap∏onowa NGK BPMR 7A/ 

Champion RCJ 7Y/ 
Husqvarna PR 17Y

NGK BPMR 7A/ 
Champion RCJ 7Y/ 
Husqvarna PR 17Y

NGK BPMR 7A/ 
Champion RCJ 7Y/ 
Husqvarna PR 17Y

Odst´p mi´dzy elektrodami Êwiecy, mm 0,5 0,5 0,5
Uk∏ad zasilania/smarowania

Producent gaênika Zama Zama Zama
Typ gaênika EL 37 EL 37 EL 37
PojemnoÊç zbiornika paliwa, litry 0,45 0,45 0,45
WydajnoÊç pompy olejowej przy 9000 obr/min, ml/min 13 13 13
PojemnoÊç zbiornika oleju, w litrach 0,26 0,26 0,26
Typ pompy olejowej Nie mo˝na 

zmieniaç ustawieƒ.
Nie mo˝na 
zmieniaç ustawieƒ.

Nie mo˝na 
zmieniaç ustawieƒ.

Masa

Pilarka bez prowadnicy, ∏aƒcucha i z opró˝nionymi zbiornikami, kg 4,9 5,1 5,1
Emisje ha∏asu

(Patrz ad. 1)
Poziom mocy akustycznej, mierzony dB(A) 112 112 113
Poziom mocy akustycznej, gwarantowany LWAdB(A) 114 114 115
Poziomy g∏oÊnoÊci

(patrz ad. 2)
Poziom ciÊnienia akustycznego równowa˝ny temu, na który 
nara˝ony jest operator maszyny, mierzony zgodnie z 
odpowiednimi normami mi´dzynarodowymi, dB(A) 103 103 104
Poziomy wibracji

(patrz ad. 3)
Uchwyt przedni m/s2 1,9 1,9 2,3
Uchwyt tylny m/s2 2,6 2,6 2,7
¸aƒcuch/prowadnica

Standardowa d∏. prowadnicy, cale/cm 13"/33 13"/33 13"/33
Zalecana d∏. prowadnicy, cale/cm 13-20/33-50 13-20/33-50 13-20/33-50
U˝ytkowa d∏. prowadnicy, cale/cm 12-19/31-49 12-19/31-49 12-19/31-49
Podzia∏ka, cale/mm 0,325/8,25 0,325/8,25 0,325/8,25
SzerokoÊç ogniwa prowadzàcego, cale/mm 0,050/1,3 0,050/1,3 0,050/1,3

0,058/1,5 0,058/1,5 0,058/1,5
Typ z´batki nap´dowej/iloÊç z´bów Spur/7 Spur/7 Spur/7
Pr´dkoÊç ∏aƒcucha przy maks. mocy, m/s 17,3 17,3 17,3
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DANE TECHNICZNE
Zestawy prowadnica/∏aƒcuch

Ni˝ej podane zestawy posiadajà homologacje zgodnie z normami CE.

 
Ostrzenie ∏aƒcucha tnàcego i szablony

Prowadnica ¸aƒcuch pilarki

D∏ugoÊç, cale Podzia∏ka, cale
SzerokoÊç 
rowka, mm

Maks. iloÊç z´bów 
na z´batce

Typ

D∏ugoÊç, 
ogniwa 
prowadzàce 
(szt.)

13 0,325

1,3

10T

Husqvarna H30

56

15 0,325 10T 64

16 0,325 10T 66

18 0,325 10T 72

20 0,325 10T 78

13 0,325

1,5

10T

Husqvarna H25

56

15 0,325 10T 64

16 0,325 10T 66

18 0,325 10T 72

20 0,325 12T 78
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DANE TECHNICZNE
Zapewnienie o zgodnoÊci z normami WE

(Dotyczy tylko Europy)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Szwecja, telefon +46-36-146500, zapewnia niniejszym, ˝e pilarki Husqvarna 445, 
445e i 450e, poczàwszy od maszyn z numerami seryjnymi wypuszczanymi od roku 2007 (rok, po którym nast´puje numer 
seryjny, podany jest wyraênie na tabliczce znamionowej), sà zgodne z przepisami zawartymi w DYREKTYWIE RADY:

   - dyrektywie 98/37/EG z dn. 22 czerwca 1998 r., "dotyczàcej maszyn", aneks IIA.

   - dyrektywie 89/336/EEC z dn. 3 maja 1989 r., "dotyczàcej kompatybilnoÊci elektromagnetycznej", wraz z aktualnie 
obowiàzujàcymi dodatkami.

   - dyrektywie 2000/14/EG z dn. 8 maja 2000 r., "dotyczàcej emisji ha∏asu do otoczenia".

OdnoÊnie informacji dotyczàcych emisji ha∏asu patrz rozdzia∏ Dane techniczne. Zastosowano nast´pujàce normy: EN ISO 
12100-2:2003, CISPR 12:2005, EN ISO 11681-1:2004

Zg∏oszony organ: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Szwecja, przeprowadzi∏ 
prób´ homologacyjnà dot. zgodnoÊci z normami WE, zgodnie z dyrektywà dot. maszyn (98/37/EG), art. 8 punkt 2c. 
ZaÊwiadczenia o próbach homologacyjnych dot. zgodnoÊci z normami WE, wg aneksu VI, opatrzone sà numerami: 404/07/
1194 - 445, 445e, 404/07/1206 - 450e.

Ponadto SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Szwecja, zapewni∏ o zgodnoÊci z aneksem V 
do dyrektywy rady 2000/14/EG z dn. 8 maja 2000 r., "dotyczàcej emisji ha∏asu do otoczenia". Certyfikaty opatrzone sà 
numerami: 01/161/068 - 445, 445e, 01/161/067 - 450e.

Dostarczona pilarka jest identyczna z egzemplarzem poddanym próbie homologacyjnej, dot. zgodnoÊci z normami WE.

Huskvarna, 10 paêdziernika 2007 r.

Bengt Frögelius, Szef ds. Rozwoju Produkcji Pilarki
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