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Szanowni Państwo,
uprzejmie dziękujemy za to, że 
zdecydowaliście się na nabycie 
najwyższej jakości produktu firmy 
STIHL.
Niniejszy produkt powstał z 
zastosowaniem nowoczesnych 
procesów technologicznych oraz 
szerokiego spektrum przedsięwzięć 
mających na celu zapewnienie 
niezmiennie wysokiego poziomu 
jakości. Dołożyliśmy wszelkich starań, 
żebyście byli Państwo zadowoleni z 
zakupionego urządzenia i mogli nim bez 
przeszkód pracować.
Jeżeli mielibyście Państwo pytania 
dotyczące Waszego urządzenia, to 
prosimy zwracać się z nimi do 
autoryzowanego dealera lub 
bezpośrednio do naszego dystrybutora.
Wasz

Dr. Nikolas Stihl
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Wszystki prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania korzystają z ochrony prawnej. Wszystkie prawa dotyczące niniejszej 
Instrukcji użytkowania pozostają zastrzeżone, a szczególnie prawo do powielania, tłumaczenia oraz do elektronicznego prze-
trwarzania danych.
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Oznaczenie akapitów

OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie przed zagrożeniem 
wypadkiem lub odniesieniem obrażeń 
przez osoby oraz przed ciężkimi 
szkodami na rzeczach.

WSKAZÓWKA
Ostrzeżenie przed uszkodzeniem 
urządzenia lub jego poszczególnych 
podzespołów.

Rozwój techniczny

Firma STIHL prowadzi stałe prace nad 
dalszym rozwojem technicznym 
wszystkich maszyn i urządzeń; dlatego 
zastrzega się prawo do wprowadzania 
zmian zakresu dostawy w przedmiocie 
formy, techniki oraz wyposażenia.
W związku z powyższym wyklucza się 
prawo do zgłaszania roszczeń na 
podstawie informacji oraz ilustracji 
zamieszczonych w niniejszej instrukcji 
użytkowania.

Pilarka ratownicza STIHL została 
zaprojektowana specjalnie na potrzeby 
służb ratunkowych (np. straży pożarnej, 
pomocy technicznej, ochrona przed 
skutkami katastrof itp.).
Z pilarki ratowniczej STIHL powinny 
korzystać w szczególności 
przeszkolone i doświadczone osoby ze 
służb ratowniczych. Oprócz 
umiejętności obsługi pilarki spalinowej 
osoby te muszą bowiem dokonywać 
oceny innych okoliczności i zagrożeń.
Korzystanie z pilarki ratowniczej STIHL 
wymaga zastosowania specjalnych 
technik pracy. Ich nieprzestrzeganie 
wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 
wypadku użytkownika pilarki lub 
ratowanych osób.
Niniejsza instrukcja użytkowania 
stanowi uzupełnienie standardowej 
instrukcji użytkowania do podstawowej 
pilarki spalinowej. Opisano w niej 
dodatkowe informacje, których nie 
zamieszczono w standardowej instrukcji 
użytkowania.
Obie instrukcje użytkowania przed 
pierwszym uruchomieniem urządzenia 
należy uważnie przeczytać.
Niestosowanie się do zasad 
bezpieczeństwa pracy zamieszczonych 
w Instrukcji użytkowania może 
spowodować zagrożenie dla życia.
Przy wlewaniu paliwa zachodzi 
niebezpieczeństwo pożaru.
Specjalny zestaw tnący (piła 
łańcuchowa ze stopu metali twardych) 
tnie cienkie blachy, papę smołową, 

lekkie mury, materiały izolacyjne, 
poszycia dachów, szkło (np. szyby w 
pociągach ICE), gwoździe itp.
W pracach powodujących pylenie i przy 
cięciu szkła należy zakładać maskę 
ochronną lub inną ochronę dróg 
oddechowych.
Przed przystąpieniem do pracy należy 
założyć osobiste wyposażenie 
ochronne, jakie opisano w niniejszej 
instrukcji użytkowania. Dodatkowo 
należy założyć tarczę ochronną na twarz 
i okulary ochronne.
Zachodzi zwiększone 
niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń 
z powodu odskakujących elementów. 
Mogą one mieć ostro zakończone 
krawędzie i większą gęstość, a zatem 
większą energię kinetyczną, niż wióry 
drzewne.
W usuwaniu skutków pożaru, przy 
wentylacji nadciśnieniowej zastosowany 
w pilarce ogranicznik zagłębienia 
umożliwia precyzyjne umieszczanie 
otworów odprowadzających w 
konstrukcjach dachowych i szalunkach 
podczas.
W szczególnych sytuacjach, 
uzależnionych od warunków działania z 
zastosowaniem głowicy tnącej, może 
powstawać ryzyko odrzucania 
wstecznego (odbicia).
Przy każdej operacji rozcinania należy 
zwracać uwagę na statykę (resztkową), 
by – w szczególności w pracach na 
dachu – nie spaść z wysokości i nie 
doszło do zawalenia się konstrukcji 
dachu. 

Wprowadzenie do niniejszej 
Instrukcji użytkowania

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa pracy
MS 461 R2
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Innym obszarem zastosowania jest 
poszukiwanie ognisk pożaru, w 
szczególności przy pożarach tlących na 
dachach budynków przemysłowych i 
gospodarczych.
Filtr HD2 zapewnia wysoką wydajność 
także w skrajnie trudnych warunkach 
podczas akcji ratowniczych.

N Zamontowanie szyny prowadzącej i 
piły łańcuchowej – zobacz instrukcja 
użytkowania podstawowej pilarki 
spalinowej

N Prowadnicę (1) wsunąć przez 
szynę prowadzącą i wkręcić 
śruby (2)

N Nasunąć suwak (3)
N Założyć śrubę z łbem 

gwiazdowym (4) z podkładką (5)
N Dokręcić śruby (2)

N Suwak (3) pociągnąć w przód do 
oporu

N Dokręcić śrubę z łbem 
gwiazdowym (4)

Zamontowanie ogranicznika 
zagłębienia
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Głębokość rzazu można regulować 
bezstopniowo w zakresie od kilku 
milimetrów do około 20 cm.

Zawsze przed przystąpieniem do 
regulacji głębokości cięcia:
N Wyłączyć silnik
N Uruchomić hamulec piły 

łańcuchowej, dociskając osłonę 
dłoni (1) w kierunku końca 
prowadnicy – piła łańcuchowa 
blokuje się

N Pilarkę spalinową postawić na 
podłożu i końcem prawej stopy 
nadepnąć na tylny uchwyt

N Prawą ręką chwycić uchwyt 
obwiedniowy za suwak i lewą ręką 
odkręcić śrubę z łbem 
gwiazdowym (2)

N Ustawić głębokość cięcia (strzałka) i 
dokręcić śrubę z łbem 
gwiazdowym (2)

N Poluzowanie hamulca piły 
łańcuchowej

Regulacja ilości podawanego smaru

N Trzpień regulacyjny (pod pilarką) 
obrócić do oporu w prawo = 
maksymalna ilość smaru

Olej do smarowania łańcucha

Ze względu na możliwe dłuższe okresy 
przerw w użytkowaniu pilarki, należy 
stosować półsyntetyczny olej do 
smarowania łańcuchów, np. STIHL 
Sägeketten-Haftöl.

Ustalanie głębokości cięcia
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N Wyłączyć silnik
N Założyć rękawice ochronne

N Odkręcić śrubę z łbem 
gwiadowym (1)

N Suwak (2) przesunąć do oporu w 
kierunku silnika

N Odkręcić nakrętki (3)
N Unieść do góry wierzchołek 

prowadnicy
N Przy pomocy śrubokręta obracać w 

prawo śrubą (4), aż piła łańcuchowa 
będzie przylegać do dolnej 
krawędzi prowadnicy

N Unieść dalej prowadnicę i mocno 
dokręcić nakrętki

N Dalsze czynności: zobacz rozdział 
"Badanie napięcia łańcucha"

Nową piłę łańcuchową należy napinać 
częściej niż piłę łańcuchową, która już 
od dłuższego czasu znajduje się w 
eksploatacji.
N Należy często sprawdzać napięcie 

łańcucha – zobacz instrukcja 
użytkowania podstawowej pilarki 
spalinowej "Wskazówki dotyczące 
eksploatacji"

N Wyłączyć silnik
N Założyć rękawice ochronne

N Odkręcić śrubę z łbem 
gwiadowym (1)

N Suwak (2) przesunąć do oporu w 
kierunku silnika

N Piła łańcuchowa musi przylegać do 
dolnej części prowadnicy – przy 
zluzowanym hamulcu piły 
łańcuchowej musi jednak istnieć 
możliwość ręcznego przesuwania 
piły łańcuchowej po prowadnicy.

N Jeżeli zachodzi potrzeba, należy 
skorygować napięcie piły 
łańcuchowej.

Napinanie łańcucha (przy 
zamontowanym ograniczniku 
zagłębiania)
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Sprawdzanie napięcia 
łańcucha (przy 
zamontowanym ograniczniku 
zagłębiania)
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Nową piłę łańcuchową należy napinać 
częściej niż piłę łańcuchową, która już 
od dłuższego czasu znajduje się w 
eksploatacji
N Należy często sprawdzać napięcie 

łańcucha – zobacz instrukcja 
użytkowania podstawowej pilarki 
spalinowej "Wskazówki dotyczące 
eksploatacji"

N Ustalanie głębokości cięcia

Nie należy pracować tępym ani 
uszkodzonym łańcuchem – praca jest 
wtedy bardzo męcząca, występuje 
wysoka wibracja, wyniki piłowania są 
niezadowalające i ma miejsce 
intensywne, naturalne zużycie 
eksploatacyjne.
N Czyszczenie łańcucha
N Sprawdzić, czy na łańcuchu nie 

widać pęknięć, ani czy nity nie są 
uszkodzone

N Uszkodzone lub zużyte elementy 
łańcucha należy wymienić oraz 
dostosować je formą do stopnia 
zużycia pozostałych elementów

OSTRZEŻENIE
Należy przy tym zachować wartości 
wszystkich podanych kątów i wymiarów. 
Nieprawidłowo naostrzony łańcuch – a 
szczególnie zbyt niski ogranicznik 
zagłębiania – może powodować 
zwiększoną skłonność do odrzucania 
wstecznego pilarki spalinowej – 
niebezpieczeństwo odniesienia 
obrażeń!
Łańcuch do piły 36 RDR

A Kąt ostrzenia 15°

B Kąt natarcia 85°
Do ostrzenia łańcucha ze stopów 
twardych należy używać wyłącznie 
uniwersalnego urządzenia ostrzącego 
(USG) z tarczą diamentową. Należy 
przy tym postępować zgodnie z 
instrukcją użytkowania dołączoną do 
urządzenia ostrzącego.
Kąty muszą być identyczne dla każdego 
zęba łańcucha. Przy nierównych kątach 
wystąpi nieregularny bieg łańcucha, 
intensywne zużycie eksploatacyjne – aż 
do zerwania włącznie.
Wszystkie zęby tnące muszą posiadać 
równą długość.
Przy nierównej długości zębów 
nierówna jest także ich wysokość co 
może prowadzić do szorstkiego biegu, a 
nawet zerwania łańcucha.
N Wszystkie zęby należy spiłować do 

długości najkrótszego zęba 
tnącego.

Odstęp ogranicznika zagłębiania

Ogranicznik zagłębiania określa 
grubość wióra.
a Standardowa wartość odstępu 

pomiędzy ogranicznikiem 
zagłębiania a krawędzią tnącą 
(0,65 mm)

Pielęgnacja i ostrzenie piły 
łańcuchowej
MS 461 R6
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Podszlifowywanie ogranicznika 
zagłębiania

Odstęp ogranicznika zagłębiania 
zmniejsza się poprzez ostrzenie zęba 
tnącego.
N W związku z tym należy po każdym 

ostrzeniu sprawdzić wysokość 
ogranicznika zagłębiania i ściąć 
urządzeniem do ostrzenia.

Wartości nastawcze na urządzeniu 
ostrzącym (USG)

Łańcuch do piły 36 RDR

Po ostrzeniu
N Należy dokładnie oczyścić łańcuch, 

usunąć wióry i pył szlifierski – 
dobrze nasmarować łańcuch.

N Przed dłuższymi przerwami w 
eksploatacji oczyścić łańcuch i 
przechowywać go w naolejonym 
stanie

Naprawa
Naprawa łańcucha jest możliwa z 
zastosowaniem urządzeń NG 3, NG 4, 
NG 5 i NG 7.
W łańcuchu 36 RDR istnieje możliwość 
roznitowywania i nitowania zębów 
tnących, ogniw łączących, 
potrójnego wygarbionego ogniwa 
łączącego i ogniw napędowych. --

Ząb tnący Ogranicznik 
zagłębiania 

po 
prawej

po 
lewej

A +10 +10 +40
B 0 0 0
C +15 -15 0
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1 Zamknięcie pokrywy komory 
gaźnika

2 Śruby regulacyjne gaźnika
3 Nasadka świecy zapłonowej
4 Uchwyty narzędziowe
5 Hamulec łańcucha
6 Koło napędowe
7 Pokrywa koła napędowego
8 Napinacz piły łańcuchowej
9 Ogranicznik kłowy
10 Prowadnica
11 Piła łańcuchowa Oilomatic
12 Wychwytnik piły łańcuchowej
13 Osłona blaszana
14 Korek zbiornika oleju
15 Tłumik
16 Przednia osłona dłoni
17 Przedni uchwyt (rura uchwytu)
18 Zawór dekompresyjny
19 Uchwyt rozrusznika
20 Korek zbiornika paliwa
21 Dźwignia przełącznika 

wielofunkcyjnego
22 Dźwignia sterowania główną 

przepustnicą (gazem)
23 Blokada dźwigni gazu
24 Tylny uchwyt
25 Tylna osłona dłoni
26 Ogranicznik głębokości cięcia
27 Śruba nastawcza
28 Uchwyt obwiedniowy
# Numer maszyny

Zasadnicze podzespoły urządzenia
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W zakresie gospodarki odpadami 
należy stosować się do krajowych 
przepisów regulujących gospodarkę 
odpadami.

Produkty STIHL nie należą do 
odpadków z gospodarstwa domowego. 
Produkt STIHL, akumulator, 
wyposażenie dodatkowe i opakowanie 
należy utylizować w sposób przyjazny 
dla środowiska naturalnego.
Aktualne informacje dotyczące 
gospodarki odpadami można uzyskać u 
autoryzowanego dealera firmy STIHL.

Utylizacja
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