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Niniejsza broszura zawiera wyczer-
pujâce wskazówki dotyczâce bezpiec-
zeñstwa i techniki pracy, jakie zosta¤y 
zamieszczone w instrukcjach 
uœytkowania mechanicznych pi¤ 
¤añcuchowych firmy STIHL. W zwiâzku 
z tym, takœe wieloletni posiadacze pi¤ 
¤añcuchowych mogâ we w¤asnym,
dobrze pojêtym interesie zapoznaç siê 
z najnowszymi osiâgniêciami w zakresie
bezpiecznej pracy tymi urzâdzeniami.

Naleœy przy tym zwróciç uwagê na 
mechaniczne pi¤y ¤añcuchowe STIHL
MS 210, 230 oraz 250, które zosta¤y 
zilustrowane na stronach 18 i 19.

Inne typy mechanicznych pi¤ ¤añcu-
chowych mogâ posiadaç takœe inne ele-
menty manipulacyjne. W zwiâzku z tym,
naleœy oczywišcie bezwzglêdnie
przestrzegaç wskazówek dotyczâcych
obs¤ugi opracowanych indywidualnie dla
kaœdego z tych urzâdzeñ. 

Jeœeli po przeczytaniu niniejszej 
broszury bêdâ Pañstwo mieli dalsze 
pytania, to prosimy zwróciç siê z nimi do
Waszego lokalnego dystrybutora firmy
STIHL.

Dla Waszego bezpieczeñstwa  3
Eksploatacja  7
Wskazówki dotyczâce obs¤ugi 
i konserwacji 16
Zasadnicze podzespo¤y urzâdzenia 18

©   Andreas Stihl AG & Co. KG, 2002
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Spis tresci

Wydrukowano na papierze bielonym bez
zastosowania chloru

Farby drukarskie zawierajâ oleje 
rošlinne, papier nadaje siê do recyrkulacji
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Przy pracy z mechaniczn¹ 
pilark¹ ³añcuchow¹ 
niezbêdne jest zastosowanie 
szczególnych œrodków 
ostro¿noœci, gdy¿ praca tym 
urz¹dzeniem przebiega 

nacznie szybciej ni¿ toporem czy pi³¹ rêczn¹ 
raz, ¿e praca wykonywana jest ³añcuchem 
¹cym poruszaj¹cym siê z bardzo du¿¹ 
rêdkoœci¹.

Przed pierwszym u¿yciem 
urz¹dzenia nale¿y dok³adnie 
przeczytaæ instrukcjê obs³ugi 
i nastêpnie starannie 
przechowaæ j¹ w celu 
przysz³ego wykorzystania. 

lekcewa¿enie zamieszczonych poni¿ej 
asad bezpieczeñstwa pracy mo¿e w 
onsekwencji spowodowaæ utratê ¿ycia.

ale¿y przestrzegaæ zasad zapobiegania 
ypadkom przy pracy opracowanych przez 
towarzyszenia Bran¿owe.

to zamierza po raz pierwszy podj¹æ pracê 
rz¹dzeniem mechanicznym powinien: 
oprosiæ sprzedawcê o zademonstrowanie 
ezpiecznego sposobu pos³ugiwania siê tym 
rz¹dzeniem, albo wzi¹æ udzia³ w oficjalnym 
ursie przygotowawczym.

sobom niepe³noletnim nie wolno pracowaæ 
rz¹dzeniem mechanicznym –
yj¹tek stanowi¹ m³odociani powy¿ej lat 16, 
tórzy pod nadzorem pobieraj¹ naukê 
awodu.

 miejsca pracy urz¹dzenia nale¿y usun¹æ 
zieci, zwierzêta oraz osoby postronne.

U¿ytkownik urz¹dzenia ponosi 
odpowiedzialnoœæ za spowodowanie 
wypadku lub wywo³anie zagro¿enia w 
stosunku do innych osób oraz ich maj¹tku.

Urz¹dzenie mechaniczne mo¿na udostêpniæ 
b¹dŸ wypo¿yczyæ tylko takim osobom, które 
s¹ zaznajomione z tym modelem i umiej¹ siê 
nim pos³ugiwaæ. Wraz z maszyn¹ nale¿y 
zawsze wrêczyæ u¿ytkownikowi instrukcjê 
obs³ugi.

Kto pracuje urz¹dzeniem mechanicznym 
musi byæ wypoczêty, zdrowy i w dobrej 
kondycji fizycznej.

Uwaga osoby z rozrusznikami serca: uk³ad 
zap³onowy niniejszego urz¹dzenia wytwarza 
pole magnetyczne o bardzo ma³ej 
aktywnoœci. Jednak¿e nie mo¿na w ca³oœci 
wykluczyæ jego wp³ywu na niektóre typy 
rozrusznikówserca. W celu unikniêcia ryzyka 
zdrowotnego firma STIHL zaleca zasiêgniêcie 
porady u lekarza stosuj¹cego terapiê oraz u 
producenta rozruszników.

Nie wolno pracowaæ urz¹dzeniem 
mechanicznym po spo¿yciu alkoholu,
medykamentów, które os³abiaj¹ zdolnoœæ 
reagowania lub narkotyków.

Firma STIHL zaleca stosowan
takich prowadnic, ³añcuchów 
napêdowych, które s¹ przez t
oferowane, lub (zgodnie z roz
„Dane Techniczne” i dokume
handlow¹ firmy STIHL), któryc
zosta³o przez ni¹ jednoznaczn
dla mechanicznych pi³ ³añcuc
typu.

W³aœciwoœci powy¿szych pod
zosta³y w optymalny sposób d
do mechanicznej pi³y ³añcuch
wymagañ okreœlonych przez u
(efektywnoœæ pi³owania, wibra
do odrzucania).

Przy pozosta³ym osprzêcie firm
stosowanie  tylko takiego, któ
firmê oferowany, lub którego 
zosta³o przez ni¹ jednoznaczn
Stosowanie innego osprzêtu p
zwiêkszenia niebezpieczeñstw
wypadku oraz wywiera negaty
sam¹ maszynê.

Nie nale¿y dokonywaæ ¿adnyc
technicznych przy urz¹dzeniu
mechanicznym. Ewentualne z
prowadziæ do obni¿enia pozio
bezpieczeñstwa eksploatacyjn
Firma STIHL wyklucza jednoz
odpowiedzialnoœæ za szkody 
szkody rzeczowe, które mog¹
wskutek zastosowania niedoz
osprzêtu lub niedozwolonych 
³añcuchów tn¹cych.

la Waszego 
ezpieczeñstwa
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ia paliwa na 
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dzie¿ robocza i sprzêt ochronny

ale¿y nosiæ przepisow¹ odzie¿ robocz¹ i 
przêt ochronny.

Odzie¿ robocza musi 
spe³niaæ swoje zadanie, 
jednak¿e nie mo¿e krêpowaæ 
ruchów. Odzie¿ powinna byæ 
dopasowana do sylwetki i 
posiadaæ warstwê 

chronn¹ zabezpieczaj¹c¹ przez 
rzeciêciem – mo¿e to byæ kombinezon, ale 
ie p³aszcz – najlepiej stosowaæ ubrania 
chronne firmy STIHL.

ie wolno stosowaæ ¿adnej odzie¿y, która 
og³yby zapl¹taæ siê w ga³êzie b¹dŸ zaroœla! 
dnosi siê to tak¿e do szali, krawatów i 
i¿uterii. Nale¿y zabezpieczyæ d³ugie w³osy 
p. siatk¹ do w³osów).

Nale¿y stosowaæ obuwie 
ochronne wyposa¿one w 
zelówki o dobrej 
przyczepnoœci oraz okute 
blach¹ noski.

Nosiæ he³m ochronny –
gdy wystêpuje zagro¿enie ze 
strony spadaj¹cych 
przedmiotów.
Stosowaæ okulary 
ochronne oraz "osobist¹" 
ochronê narz¹du s³uchu 
jak np. kapsu³y chroni¹ce 
narz¹d s³uchu przed 
ha³asem.

Stosowaæ mocne rêkawice 
ochronne –
je¿eli to mo¿liwe, wykonane 
¿e skóry chromowej.

irma STIHL oferuje szeroki program w 
akresie osobistego sprzêtu ochronnego.

Transportowanie mechanicznej 
pi³y ³añcuchowej

Nale¿y zawsze aktywizowaæ (zacisn¹æ) 
hamulec i za³o¿yæ os³onê ³añcucha
tn¹cego – tak¿e przy transporcie na krótkie 
odleg³oœci. Przy transporcie na d³u¿sze 
odleg³oœci (powy¿ej 50 m) nale¿y dodatkowo 
wy³¹czyæ silnik.

Mechaniczn¹ pi³kê ³añcuchow¹ nale¿y 
wy³¹cznie przenosiæ trzymaj¹c za uchwyt 
rurowy – trzymaæ z dala od cia³a rozgrzany 
t³umik wydechu spalin, prowadnica 
skierowana do ty³u. Nie dotykaæ rozgrzanych 
podzespo³ów maszyny, a szczególnie 
powierzchni t³umika wydechu spalin –
niebezpieczeñstwo oparzenia!

Podczas transportu pojazdem 
samochodowym:
nale¿y zabezpieczyæ urz¹dzenie 
mechaniczne przed przewróceniem, 
uszkodzeniami oraz rozlaniem paliwa.

Je¿eli urz¹dzenie mechaniczne nie bêdzie 
u¿ywane, to nale¿y je tak odstawiæ,
¿eby nie stanowi³o dla nikogo zagro¿enia.

Tankowanie

Benzyna jest
szczególnie 
Zachowaæ od
odleg³oœæ od 
otwartego ogn
nie rozlewaæ p
nie paliæ tyton

Przed tankowaniem wy³¹czyæ
maszyny.

Nie nale¿y tankowaæ urz¹dzen
ostygnie silnik – paliwo mo¿e
niebezpieczeñstwo po¿aru!

Zamkniêcie zbiornika nale¿y o
najwy¿sz¹ ostro¿noœci¹ tak, ¿
zlikwidowaæ ciœnienie panuj¹c
zapobiec rozpryskaniu paliwa

Paliwo nale¿y tankowaæ tylko 
o dobrej cyrkulacji powietrza.
Je¿eli paliwo zosta³o rozlane, 
natychmiast oczyœciæ urz¹dze
mechaniczne – unikaæ rozlan
odzie¿ – je¿eli to nast¹pi³o, na
natychmiast zmieniæ.
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 trzymaj¹c 

 tak, jak to 
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ezpieczeñstwa 
ast

cyjnego/
rzesun¹æ

:
j przepustnicy 
za siê jeszcze 
obodnego 
rz¹dzenia mechaniczne mog¹ byæ seryjnie 
yposa¿one w ró¿ne zamkniêcia zbiorników. 

Po zakoñczeniu tankowania 
paliwa nale¿y mo¿liwie 
najmocniej dokrêciæ pokrywê 
zamkniêcia zbiornika.

Zamkniêcie zbiornika 
wyposa¿one w sk³adany 
uchwyt (zamkniêcie 
bagnetowe) nale¿y 
prawid³owo nakrêciæ, 
dokrêciæ a¿ do oporu i 

astêpnie z³o¿yæ uchwyt.

 ten sposób zmniejsza siê ryzyko 
amoczynnego otwarcia zbiornika wskutek 
ibracji silnika oraz zwi¹zanego z tym 
zlania paliwa.

ale¿y zwracaæ uwagê na nieszczelnoœci! 
e¿eli wycieka paliwo, nie nale¿y uruchamiaæ 
ilnika – zagro¿enie ¿ycia wskutek 
oparzeñ!

Przed uruchomieniem

Skontrolowaæ stan techniczny mechanicznej 
pi³y ³añcuchowej – nale¿y przy tym 
przestrzegaæ wskazówek zamieszczonych w 
odpowiednich rozdzia³ach instrukcji obs³ugi. 
Sprawdziæ:

– sprawnoœæ techniczn¹ hamulca 
³añcucha tn¹cego;

– w³aœciwe zamontowanie prowadnicy;

– odpowiednie napiêcie ³añcucha 
tn¹cego;

– ³atwoœæ poruszania siê dŸwigni 
sterowania g³ówn¹ przepustnic¹ oraz 
blokady dŸwigni g³ównej przepustnicy – 
dŸwignia sterowania g³ówn¹ 
przepustnic¹ musi siê samoczynnie 
przemieszczaæ do pozycji biegu 
ja³owego;

– sprawnoœæ prze³¹cznika 
wielofunkcyjnego / wy³¹cznika STOP – 
czy mo¿na go ³atwo przesun¹æ do 
pozycji STOP lub $;

– mocne osadzenie wtyczki przewodu 
zap³onowego – przy luŸno osadzonej 
wtyczce mo¿e wyst¹piæ iskrzenie,
które mo¿e staæ siê powodem zap³onu 
rozlanej mieszanki paliwowo–
powietrznej –
niebezpieczeñstwo po¿aru!

– czy nie zosta³y wprowadzone ¿adne 
zmiany konstrukcyjne w zakresie 
urz¹dzeñ manipulacyjnych i 
zabezpieczaj¹cych;

– czy, w celu pewnego prowadzenia 
urz¹dzenia mechanicznego, rêkojeœci 
s¹ wolne od oleju i zanieczyszczeñ.

Mechaniczna pi³a ³añcuchowa mo¿e byæ 
eksploatowana wy³¹cznie w stanie pe³nej 
sprawnoœci technicznej –
niebezpieczeñstwo wypadku!

Uruchomienie silnika

Uruchomienie silnika mo¿e na
odleg³oœci minimum 3 metrów
tankowania. Nie wolno urucha
urz¹dzenia w zamkniêtych po

Urz¹dzenie mechaniczne obs
jedna osoba – nie nale¿y tole
obecnoœci innych osób w mie
urz¹dzenia – tak¿e podczas u

Przed rozpoczêciem urucham
aktywizowaæ hamulec ³añcuch
(zablokowaæ ³añcuch) – 
niebezpieczeñstwo odniesi
ze strony ³añcucha tn¹cego zn
w ruchu!

Nie nale¿y uruchamiaæ silnika
maszynê w rêkach.
Uruchamianie nale¿y wykonaæ
zosta³o opisane w instrukcji o

Podczas pracy

W przypadku gro¿¹cego nieb
lub wypadku nale¿y natychmi
wy³¹czyæ silnik –
suwak prze³¹cznika wielofunk
dŸwigniê prze³¹cznika STOP p
do pozycji $ lub d. 

Po podjêciu pracy przez silnik
po zwolnieniu dŸwigni g³ówne
(gazu) narzêdzie tn¹ce porus
przez pewien czas – efekt sw
wybiegu.
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derzenia lub 

 
¿y dok³adnie 
a 

zwróciæ uwagê 
a i na 
zeñ 

u u¿ywaæ 
tórego stan 
ego

¿y zleciæ 
wi firmy STIHL.

, ¿eby ³añcuch 
s pracy silnika 
uch tn¹cy siê 
anie 
ej firmy STIHL.
stro¿nie na œliskim i mokrym pod³o¿u, 
niegu, lodzie, pochy³oœciach,
ierównym terenie oraz na œwie¿o 
korowanym drewnie (kora) –
iebezpieczeñstwo poœlizgniêcia!

wracaæ uwagê na pieñki, korzenie i
ykroty – niebezpieczeñstwo potkniêcia!

ale¿y zawsze wybieraæ pewne i bezpieczne 
tanowisko pracy.

ie nale¿y pracowaæ samotnie
 pojedynkê) – nale¿y stale znajdowaæ siê

 zasiêgu g³osu w stosunku do innych osób, 
tóre w krytycznej sytuacji mog¹ udzieliæ 
omocy.

rzy stosowaniu ochrony narz¹du s³uchu 
alecane jest zachowanie szczególnej 
stro¿noœci oraz orientacji – percepcja 
dg³osów charakterystycznych dla zagro¿eñ 
akich jak okrzyki ostrzegawcze, sygna³y 
larmowe, itp.) jest wtedy znacznie 
graniczona.

 odpowiednim czasie nale¿y robiæ przerwy 
 pracy.

ale¿y uwa¿aæ, ¿eby gor¹cy strumieñ spalin 
ie zosta³ skierowany na materia³y 
twopalne (np. trociny, korê, such¹ trawê czy 
aliwo). Nale¿y tak¿e uniemo¿liwiæ kontakt 
/w materia³ów z rozgrzan¹ powierzchni¹ 
umika wydechu spalin –
iebezpieczeñstwo po¿aru!

Z chwil¹ podjêcia pracy 
przez silnik, urz¹dzenie 
mechaniczne emituje truj¹ce 
spaliny. Spaliny te mog¹ byæ 
niewidoczne i bez zapachu. 
Nie nale¿y nigdy pracowaæ 

urz¹dzeniem mechanicznym w zamkniêtych 
b¹dŸ niew³aœciwie wentylowanych 
pomieszczeniach – tak¿e maszynami 
wyposa¿onymi w katalizatory.

Podczas pracy w wykopach,
obni¿eniach b¹dŸ w warunkach
ograniczonej przestrzeni nale¿y stale 
zwracaæ uwagê na zabezpieczenie 
dostatecznej wymiany powietrza.
Zagro¿enie dla ¿ycia wskutek zatrucia!

Podczas pracy powy¿szym urz¹dzeniem 
mechanicznym emitowane s¹ py³y
(np. py³ drzewny), które mog¹ stanowiæ 
zagro¿enie dla zdrowia. Przy intensywnym 
wystêpowaniu py³ów nale¿y stosowaæ os³onê 
dróg oddechowych.

Nie paliæ tyto
pracy urz¹dze
mechanicznym
najbli¿szym o
Niebezpiecze
po¿aru!

Z uk³adu zasilania mog¹ siê w
³atwopalne pary benzyny.

Je¿eli urz¹dzenie mechaniczn
poddane nadzwyczajnym obc
mechanicznym (np. wskutek u
upadku), to przed ponownym
uruchomieniem maszyny nale
sprawdziæ stan bezpieczeñstw
eksploatacyjnego maszyny.

Szczególnie dok³adnie nale¿y 
na szczelnoœæ uk³adu zasilani
sprawnoœæ funkcjonaln¹ urz¹d
zabezpieczaj¹cych.
Nie nale¿y w ¿adnym wypadk
urz¹dzenia mechanicznego, k
bezpieczeñstwa eksploatacyjn
nie pozostaje bez zastrze¿eñ.
W przypadku w¹tpliwoœci nale
wykonanie przegl¹du serwiso

Nale¿y zawracaæ uwagê na to
tn¹cy nie porusza³ siê podcza
na biegu ja³owym – je¿eli ³añc
porusza, to nale¿y zleciæ zbad
urz¹dzenia placówce serwisow
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³u¿sze u¿ytkowanie urz¹dzenia 
echanicznego mo¿e prowadziæ do 

powodowanych przez wibracjê zak³óceñ w 
nkcjonowaniu uk³adu kr¹¿enia r¹k 
peratora ("niedokrwienie palców r¹k").

ie mo¿na okreœliæ w sposób ogólny czasu 
¿ytkowania maszyny, gdy¿ zale¿y to od 
ielu ro¿norodnych czynników.

zas u¿ytkowania maszyny ulega wyd³u¿eniu 
oprzez:

stosowanie ochrony d³oni (u¿ytkowanie 
ciep³ych rêkawic)

przerwy

zas u¿ytkowania maszyny ulega skróceniu 
rzy:

szczególnych indywidualnych 
sk³onnoœciach w kierunku niedokrwienia 
(objawy: czêsto wystêpuj¹ce zimne 
palce, cierpniêcie)

niskich temperaturach  zewnêtrznych

intensywnoœæ chwytu (mocny chwyt 
rêkojeœci maszyny zak³óca dokrwienie)

rzy regularnym u¿ytkowaniu urz¹dzenia 
echanicznego oraz przy powtarzaniu siê 
kreœlonych symptomów (np. cierpniêcie 
alców) zaleca siê poddanie badaniom 
karskim.

Obs³uga techniczna i naprawy

Urz¹dzenie mechaniczne nale¿y poddawaæ 
regularnym przegl¹dom okresowym. 
Wykonywaæ nale¿y tylko te przegl¹dy 
okresowe i naprawy, które zosta³y opisane w 
niniejszej Instrukcji U¿ytkowania.

Wykonanie wszystkich innych robót nale¿y 
zleciæ stacjom obs³ugi firmy STIHL. 

Stosowaæ wy³¹cznie oryginalne czêœci 
zamienne firmy STIHL. Stosowanie 
podzespo³ów zamiennych innych 
producentów mo¿e prowadziæ do 
uszkodzenia urz¹dzenia do odniesienia 
obra¿eñ przez osoby.

Nie wolno podejmowaæ przy urz¹dzeniu 
mechanicznym ¿adnych zmian 
konstrukcyjnych – w przeciwnym razie 
zagra¿a to bezpieczeñstwu pracy.

Wy³¹czanie silnika

– w celu sprawdzenia napiêcia ³añcucha 
tn¹cego;

– w celu skorygowania napiêcia ³añcucha 
tn¹cego;

– w celu wymiany ³añcucha tn¹cegol;

– w celu usuniêcia zak³óceñ w pracy 
urz¹dzenia.

Sprawdzanie wychwytu ³añcucha 
tn¹cego –
je¿eli uleg³ uszkodzeniu, nale¿y go wymieniæ.

Nale¿y stosowaæ siê do instrukcji 
ostrzenia 
umo¿liwia to pewn¹ i bezpieczn¹ 
eksploatacjê ³añcucha tn¹cego oraz 
prowadnicy. £añcuch tn¹cy nale¿y 
utrzymywaæ we w³aœciwym stanie 
technicznym czyli prawid³owo naostrzony, 
napiêty i dobrze nasmarowany.

We w³aœciwym czasie nale¿y 
wymiany ³añcucha tn¹cego, p
ko³a napêdu ³añcucha.

Regularnie sprawdzaæ stan tec
sprzêg³owego.

Regularnie sprawdzaæ szczeln
zamkniêcia zbiornika paliwa.

Nie dotykaæ rozgrzanego t³um
spalin – niebezpieczeñstwo
obra¿eñ wskutek poparzen

Regularnie sprawdzaæ stan te
t³umika wydechu spalin - nigd
eksploatowaæ urz¹dzenia mec
uszkodzonym b¹dŸ zdemonto
t³umikiem wydechu spalin - za
uszkodzeniem organu s³uc

Stosowaæ wy³¹cznie przepiso
technicznie œwiece zap³onowe
przez firmê STIHL (patrz rozdz
techniczne”). Sprawdzaæ stan
przewodu zap³onowego.

Silnikiem nale¿y obracaæ przy
urz¹dzenia rozruchowego wy³
zdjêtej wtyczce przewodu zap
wykrêconej œwiecy zap³onowe
gdy dŸwignia wy³¹cznika jest 
pozycji „STOP” – niebezpiec
po¿aru wywo³anego przez isk
poza cylindrem!



7

polski

P
tn
p
p
k
b

P
³a
m
n
Z
d
m
d
„

dy, gdy:

erzony sposób 
rzcho³ka 
zy inny twardy 
 okrzesywania 
 sposób 

a wierzcho³ku 
nt 

 Quickstop:

acjach 
ia obra¿eñ - 
a jednak 

³añcuch tn¹cy 
 sekundy -
iniejszej 
 "Hamulec 

00
1B

A
09

3 
LÄ
aliwo i olej do smarowania ³añcucha 
¹cego nale¿y przechowywaæ wy³¹cznie w 
rzepisowych i prawid³owo opisanych 
ojemnikach. Nale¿y unikaæ bezpoœredniego 
ontaktu benzyny z cia³em i nie wdychaæ par 
enzyny – zagro¿enie dla zdrowia!

rzy zak³óceniach w funkcji hamulca 
ñcucha tn¹cego natychmiast wy³¹czyæ 
echaniczn¹ pilarkê ³añcuchow¹ – 
iebezpieczeñstwo odniesienia obra¿eñ!
 powy¿szym problemem nale¿y siê zwróciæ 
o stacji obs³ugi firmy STIHL! Urz¹dzenia 
echanicznego nie nale¿y eksploatowaæ a¿ 
o usuniêcia zak³ócenia (patrz rozdzia³ 
Hamulec ³añcucha tn¹cego”).

Zagro¿enie wskutek odrzucenia 
pi³y

Odrzucenie pi³y mo¿e 
spowodowaæ rany ciête ze 
skutkiem œmiertelnym!

Przy odrzuceniu (kickback) pi³a zostaje 
niespodziewanie i w niekontrolowany sposób 
pchniêta w kierunku u¿ytkownika.

Odrzucenie ma miejsce wte

– ³añcuch tn¹cy w niezami
natrafi górn¹ kwadr¹ wie
prowadnicy na drewno c
przedmiot – np. podczas
nast¹pi w niezamierzony
dotkniêcie innej ga³êzi

– ³añcuch tn¹cy zostanie n
prowadnicy przez mome
przychwycony w rzazie

Hamulec ³añcucha tn¹cego

Zmniejsza w okreœlonych sytu
niebezpieczeñstwo odniesien
samego odrzucenia nie mo¿n
ca³kowicie wyeliminowaæ.
Podczas aktywizacji hamulca 
zostaje zatrzymany w u³amku
opis zosta³ zamieszczony w n
Instrukcji Obs³ugi w rozdziale
³añcucha tn¹cego".

Eksploatacja
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ak zmniejszyæ zagro¿enie odrzucenia 
i³y:

poprzez pracê w spokojny i przemyœlany 
sposób

zawsze mocno trzymaæ pi³ê obydwoma 
rêkami

pi³owaæ tylko na pe³nych obrotach 
silnika maszyny

obserwowaæ wierzcho³ek prowadnicy

nie pi³owaæ wierzcho³kiem prowadnicy

ostro¿nie przy ciêciu m³odych, wiotkich 
ga³êzi, podszycia leœnego czy pêdów - 
³añcuch tn¹cy mo¿e siê w nich zapl¹taæ

nie okrzesywaæ kilku ga³êzi na raz

nie pracowaæ w pozycji nadmiernie 
wychylonej do przodu

nie pracowaæ powy¿ej wysokoœci 
barków

z najwy¿sz¹ ostro¿noœci¹ wprowadzaæ 
prowadnicê do rozpoczêtego rzazu

– "wcinanie" wykonywaæ tylko wtedy, gdy 
jest siê zaznajomionym z t¹ technik¹ 
pracy

– zwracaæ uwagê na po³o¿enie pnia oraz 
na si³y, które mog¹ prowadziæ do 
zaciœniêcia ³añcucha tn¹cego w rzazie

– pracowaæ tylko dobrze naostrzonym i 
napiêtym ³añcuchem tn¹cym – odstêp 
ogranicznika zag³êbiania nie mo¿e byæ 
zbyt du¿y

– stosowaæ ³añcuchy tn¹ce o 
zredukowanej sk³onnoœci do odrzucania 
oraz prowadnice z g³owicami o ma³ej 
œrednicy

Pi³owanie

Pi³owaæ tylko drewno oraz prz
drewniane.

Nie nale¿y pracowaæ w pozyc
rozruchowego.
W powy¿szej pozycji dŸwigni 
g³ówn¹ przepustnic¹ nie mo¿
poziomu obrotów silnika.

Prace nale¿y prowadziæ w spo
przemyœlany sposób -
tylko w warunkach dobrej wid
przy dobrym œwietle - nie nale
zagro¿enia dla innych.

Stosowaæ mo¿liwie najkrótsze
³añcuch tn¹cy, prowadnica ora
³añcucha tn¹cego musz¹ pas
nawzajem do siebie oraz do m
pi³y ³añcuchowej.

Mechaniczn¹ pi³ê ³añcuchow¹
zawsze trzymaæ dwoma rêk
 prawa d³oñ spoczywa na rêk
manipulacyjnej - tak¿e w przy
leworêcznych. W celu pewnie
prowadzenia maszyny nale¿y 
obj¹æ kciukami rêkojeœæ man
uchwyt rurowy.
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 linii przed³u¿enia zasiêgu pracy 
ñcucha tn¹cego nie powinny znajdowaæ siê 

adne czêœci cia³a.

odczas wyjmowania mechanicznej pi³y 
ñcuchowej z rzazu ³añcuch tn¹cy powinien 

najdowaæ siê w ruchu.

i³ê ³añcuchow¹ nale¿y stosowaæ wy³¹cznie 
o pi³owania drewna, a nie do 
bheblowywania, okrzesywania, szuflowania 
a³êzi i odstaj¹cych korzeni.

ie podkrzesywaæ swobodnie rosn¹cych 
a³êzi rzazem od do³u.

odczas ciêcia rozszczepionego drewna 
ale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ –
iebezpieczeñstwo odniesienia obra¿eñ 
skutek uderzeñ odrzucanymi 
rzazgami.

ale¿y uniemo¿liwiæ kontakt pi³y ³añcuchowej 
 twardymi przedmiotami:
amienie, gwoŸdzie itp. mog¹ zostaæ 
drzucone, a tak¿e uszkodziæ ³añcuch tn¹cy 
mo¿e tak¿e nast¹piæ podrzucenie maszyny 
 kierunku do góry.

Na pochy³oœciach nale¿y zawsze staæ 
powy¿ej lub z boku pnia lub drzewa.
Zwracaæ uwagê na staczaj¹ce siê d³u¿yce.

Podczas robót wykonywanych na 
wysokoœciach:

– zawsze stosowaæ podnoœnikowe 
pomosty robocze

– nie pracowaæ stoj¹c na drabinie

– pozostaj¹c w koronie drzewa

– na nieustabilizowanym pod³o¿u

– powy¿ej wysokoœci barków

– trzymaj¹c urz¹dzenie jedn¹ rêk¹

Mechaniczn¹ pi³ê ³añcuchow¹
wprowadzaæ do rzazu na pe³n
mocno osadziæ szpony przyp
dopiero wtedy mo¿na rozpoc

Nale¿y zawsze pracowaæ stos
szponow¹. Przy pracy bez zas
przypory szponowej pi³a mo¿e
u¿ytkownika do przodu.
Zawsze mocno osadziæ szp

A = szarpniêcie

Je¿eli przy pi³owaniu doln¹ kr
prowadnicy (forehand) ³añcuc
zostanie przychwycony lub na
na twardy przedmiot, to pi³a ³a
mo¿e zostaæ raptownie szarpn
pnia - nale¿y zawsze pewnie
szpony przypory.
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e¿eli przy pi³owaniu górn¹ krawêdzi¹ 
rowadnicy (backhand) ³añcuch tn¹cy 
ostanie przychwycony lub natrafi w drewnie 
a twardy przedmiot, to pi³a mo¿e zostaæ 
ptownie odrzucona do ty³u, w kierunku 

peratora maszyny.

Obalanie i okrzesywanie

Obalanie i okrzesywanie mog¹ wykonywaæ 
tylko osoby posiadaj¹ce odpowiednie 
przygotowanie i przeszkolenie.

Nale¿y stosowaæ siê do lokalnych przepisów 
reguluj¹cych technikê obalania, 
specyficznych dla kraju miejsca u¿ytkowania 
maszyny.

W strefie upadku drzewa mog¹ siê 
znajdowaæ tylko te osoby, które s¹ 
bezpoœrednio zatrudnione przy obalaniu.

Nale¿y sprawdziæ, czy obalane drzewo
nie spowoduje dla nikogo zagro¿enia –
okrzyki ostrzegawcze mog¹ zostaæ 
niedos³yszane w warunkach ha³asu 
powodowanego przez pracuj¹c¹ pi³ê 
³añcuchow¹.

Odleg³oœæ od nastêpnego stanowiska pracy 
musi wynosiæ minimum  2 1/2 wysokoœci 
drzewa.

Ustaliæ kierunek obalania d
drogi ewakuacyjne

Wybraæ woln¹ przestrzeñ pom
drzewami, w któr¹ ma nast¹p
obalanego drzewa.

Nale¿y przy tym uwzglêdniæ:

– naturalne pochylenie drz

– nietypowo rozwiniêt¹ kor
asymetryczny kszta³t

– kierunek i si³ê wiatru – n
wykonywaæ obalania przy

– kierunek pochylenia zboc

– s¹siaduj¹ce drzewa

– obci¹¿enie wywo³ane prz
œnie¿n¹

– stan zdrowotny drzewa –
szczególn¹ ostro¿noœæ w
stwierdzenia uszkodzenia
martwicy (drewno uschni
lub obumar³e)
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 = kierunek obalania

 = drogi ewakuacyjne

wyznaczyæ drogi ewakuacyjne dla 
ka¿dego z zatrudnionych –
ukoœnie ok. 45° w kierunku do ty³u

oczyœciæ drogi ewakuacyjne,
usun¹æ przeszkody

od³o¿yæ maszyny i narzêdzia w 
bezpiecznej odleg³oœci – jednak¿e nie 
na drogach ewakuacyjnych

podczas obalania nale¿y staæ z boku 
pnia i ewakuowaæ siê tylko drog¹ w 
kierunku bocznym

– drogi ewakuacyjne na pochy³oœciach 
nale¿y wyznaczyæ równolegle w 
stosunku do zbocza

– przy wycofywaniu siê nale¿y zwróciæ 
uwagê na spadaj¹ce ga³êzie i 
obserwowaæ koronê drzewa

Przygotowaæ stanowisko wokó³ pnia 
drzewa

– oczyœciæ pieñ i stanowisko z 
utrudniaj¹cych pracê ga³êzi, zaroœli i 
innych przeszkód – bezpieczne 
stanowiska pracy dla wszystkich 
zatrudnionych

– dok³adnie oczyœciæ podstawê pnia
(np. przy pomocy topora) – piasek, 
kamienie i inne cia³a obce powoduj¹ 
stêpienie ³añcucha tn¹cego

– podpi³owaæ wiêksze odga³êzienia 
korzeni: zacz¹æ od najwiêkszego –
najpierw wykonaæ rzaz pionowy,
nastêpnie poziomy –
tylko przy zdrowym drewnie

Wykonanie karbu kierunko

Przy pomocy listwy orientacyjn
i korpusie mechanicznej pi³y ³
mo¿na ustaliæ kierunek obala
nacinania karbu.

Podczas nacinania karbu nale
pi³ê tak, ¿eby listwa orientacyj
dok³adnie kierunek, w którym
upadek obalanego drzewa.

Je¿eli chodzi o kolejnoœæ wyko
poziomego i rzazu ukoœnego 
jest wiele mo¿liwoœci – nale¿y
do specyficznych, lokalnych p
reguluj¹cych technikê obalan
kraju.

Firma STIHL zaleca stosowan
techniki:

B

00
1B

A
04

0 
K

N

A
45°

45°

B

00
1B

A
14

6 
K

N



1

polski

C

:

:

:

w

–

–

–

ania rzazu 
okrzyk 

rochê powy¿ej 
wego

cym a karbem 
taæ nie 

cy pnia 

00
1B

A
14

4 
K

N

D

2

 = karb okreœla kierunek obalania

wykonaæ rzaz poziomy – kontrolowaæ 
przy tym kierunek obalania przy pomocy 
listwy orientacyjnej

wykonaæ rzaz ukoœny pod k¹tem
ok. 45°

sprawdziæ karb kierunkowy –
je¿eli zachodzi potrzeba, skorygowaæ

a¿ne:

karb kierunkowy pod k¹tem prostym w 
stosunku do kierunku obalania

mo¿liwie najbli¿ej pod³o¿a

na g³êbokoœæ ok. 1/5 do 1/3 œrednicy 
pnia

Rzazy dziel¹ce warstwê drewna 
bielastego

przy drewnie d³ugow³óknistym –
zapobiega to rozrywaniu drewna bielastego 
podczas obalania pnia - po obydwóch 
stronach pnia, na wysokoœci karbu 
kierunkowego, na g³êbokoœæ ok. 1/10 
œrednicy pnia – przy pniach o wiêkszej 
œrednicy, najwy¿ej na g³êbokoœæ równ¹ 
szerokoœci prowadnicy.

Przy chorym drewnie nale¿y zrezygnowaæ
z wykonania tych rzazów.

Rzaz obalaj¹cy

Przed rozpoczêciem wykonyw
obalaj¹cego nale¿y wykonaæ 
ostrzegawczy „uwaga!“.

D = rzaz obalaj¹cy wykonaæ t
podstawy karbu kierunko

– dok³adnie poziomo

– pomiêdzy rzazem obalaj¹
kierunkowym musi pozos
przeciête ok. 1/10 œredni
= zawiasa
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e w³aœciwym czasie nale¿y wprowadziæ 
liny do rzazu obalaj¹cego – wy³¹cznie kliny 
rewniane, z lekkiego metalu lub tworzywa 
ztucznego – nie nale¿y stosowaæ klinów 
talowych. Kliny stalowe niszcz¹ ³añcuch 
¹cy i mog¹ spowodowaæ odrzucenie pi³y.

 = zawiasa dzia³a przy obalaniu jako 
prowadnik nadaj¹cy drzewu kierunek 
upadku

nie nale¿y jej w ¿adnym wypadku 
nacinaæ podczas wykonywania rzazu 
obalaj¹cego –
nie ma wtedy ¿adnej kontroli nad 
kierunkiem upadku obalanego drzewa –
niebezpieczeñstwo wypadku!

– przy gnij¹cych pniach nale¿y swtosowaæ 
szersz¹ zawiasê

Bezpoœrednio przed obalaniem drzewa 
nale¿y ponownie wykonaæ okrzyk „uwaga!”.

Przy pniach o mniejszych œrednicach:
nale¿y stosowaæ prosty rzaz 
wachlarzowy

Osadziæ szpony przypory za zawias¹ i 
„obróciæ” mechaniczn¹ pi³ê ³añcuchow¹ 
wokó³ tej osi obrotu – tylko do zawiasy – 
przypora szponowa bêdzie siê przy tym 
„staczaæ” po pniu.

Przy pniach o wiêkszych œr
nale¿y stosowaæ powtarzan
wachlarzowy

Je¿eli œrednica pnia jest wiêks
krawêdzi tn¹cej mechaniczne
³añcuchowej:
nale¿y stosowaæ powtarzany 
wachlarzowy – rzaz wielosekt

Przyporê szponow¹ nale¿y w 
stosowaæ jako oœ obrotu – m
najmniej ponawiaæ rzazy.

1 = pierwszy rzaz:
wierzcho³ek prowadnicy 
drewno za zawias¹ – pi³ê
prowadziæ dok³adnie poz
jak najdalej odchylaæ.
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rzy zmianie pozycji do wykonania

 = nastêpnego rzazu: 
w celu unikniêcia nierównego rzazu 
obalaj¹cego nale¿y pozostawiæ 
prowadnicê w ca³oœci w rzazie – 
ponownie mocno osadziæ przyporê 
szponow¹ itd.

 = ostatni rzaz: 
pi³ê prowadziæ tak, jak przy prostym 
rzazie wachlarzowym –

Nie nacinaæ zawiasy!

Wcinanie

Rzaz „wcinania” mo¿na wykonywaæ tylko 
wtedy, gdy jest siê zaznajomionym z t¹ 
technik¹ pracy

– nale¿y stosowaæ ³añcuch tn¹cy o niskiej 
sk³onnoœci do odrzucania i postêpowaæ 
ze szczególn¹ ostro¿noœci¹

– przy rzazie „sercowym”

– przy powalaniu pochy³ych drzew

– przy rzazie odci¹¿aj¹cym przy 
formowaniu k³ód

– przy majsterkowaniu

4 = prowadnicê wprowadziæ do pnia doln¹ 
czêœci¹ wierzcho³ka –
w ¿adnym wypadku górn¹ czêœci¹ –
niebezpieczeñstwo odrzucenia 
maszyny!
Wcinanie wykonywaæ do momentu,
w którym prowadnica zag³êbi siê w pniu 
na g³êbokoœæ równ¹ jej podwójnej 
szerokoœci

5 = powoli odchylaæ prowadnicê
od pozycji wciêcia.
Ostro¿nie – niebezpieczeñstwo 
odrzucenia lub odepchniêcia 
wstecznego maszyny!

6 = wcinanie nale¿y prowadziæ ze 
szczególn¹ ostro¿noœci¹ –
niebezpieczeñstwo odrzucenia 
maszyny!

Rzaz sercowy

– je¿eli œrednica pnia jest p
dwukrotnie wiêksza od d
krawêdzi tn¹cej prowadn

– je¿eli przy bardzo grubyc
nie zosta³ przeciêty rdzeñ

– przy drzewach trudnych 
(dêby, buki), ¿eby mo¿na
zachowaæ kierunek obala
nie nastêpowa³o zrywani
rdzeni

– przy miêkkich drzewach 
w celu zlikwidowania nap
wystêpuj¹cych wewn¹trz
zapobiegniêcia wyrywani

: wykonaæ rzaz wcinania w
kierunkowym i nastêpnie
prowadnicê w obydwie s
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aleca siê zachowanie najwy¿szej 
stro¿noœci

przy pochy³ych drzewach;

przy pniach, które wskutek 
niekorzystnego obalenia upad³y 
pomiêdzy inne drzewa i pozostaj¹
w stanie naprê¿enia;

podczas robót przy wiatro³omach.

 tych przypadkach nie nale¿y stosowaæ pi³y 
ñcuchowej, tylko podnoœniki, naci¹gi 

nowe lub ci¹gnik.

olno le¿¹ce i oswobodzone pnie nale¿y 
sun¹æ. Je¿eli to mo¿liwe, obróbkê nale¿y 
rowadziæ na wolnej przestrzeni.

rzewa martwe (drewno uschniête, 
mursza³e lub obumar³e) stwarza powa¿ne i 
udne do oszacowania zagro¿enia. 
ozpoznanie zagra¿aj¹cego 
iebezpieczeñstwa jest bardzo utrudnione, 
¿eli w ogóle mo¿liwe. Stosowaæ urz¹dzenia 
omocnicze takie, jak naci¹gi linowe czy 
i¹gnik.

odczas obalania wykonywanego w 
obli¿u ulic, linii kolejowych, przewodów 
lektrycznych itd. nale¿y pracowaæ z 
achowaniem szczególnej ostro¿noœci.
e¿eli to niezbêdne, nale¿y poinformowaæ 
olicjê, zak³ady energetyczne czy 
dpowiednie s³u¿by kolejowe.

Przy okrzesywaniu

– stosowaæ ³añcuchy tn¹ce o niskiej 
sk³onnoœci do odrzucania

– je¿eli to mo¿liwe, opieraæ pi³ê

– nie okrzesywaæ stoj¹c na pniu

– nie pi³owaæ wierzcho³kiem prowadnicy

– zwracaæ uwagê na ga³êzie pozostaj¹ce 
w stanie naprê¿enia

– nie pi³owaæ kilku ga³êzi na raz

Podczas pi³owania drewna o ma³ych 
œrednicach

– nale¿y stosowaæ stabilny, mocno 
osadzony stela¿ – kozio³ek

– nie stabilizowaæ (przyciskaæ) drewna 
stop¹

– innym osobom nie wolno drewna ani 
trzymaæ, ani pomagaæ w inny sposób

Stoj¹ce lub le¿¹ce pnie, któ
siê w stanie naprê¿enia:

zawsze nale¿y najpierw w
1 = rzaz odci¹¿aj¹cy po stron

a nastêpnie po stronie ro
2 = wykonaæ rzaz dziel¹cy – 

wypadku pi³a mo¿e zosta
przychwycona w rzazie lu

Rzaz dziel¹cy wykonywaæ od 
tylko wtedy, gdy nie ma ¿adne
mo¿liwoœci (rzaz z backhand'
niebezpieczeñstwo odrzuce

Le¿¹cy pieñ nie mo¿e w miejs
wykonywania rzazu dotykaæ p
w przeciwnym wypadku mo¿e
uszkodzenie ³añcucha tn¹ceg

1

2

1

2
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) Stacja obs³ugi firmy STIHL 2)  patrz „Hamulec ³añcucha tn¹cego“

skazówki dot. obs³ugi i 
onserwacji

Zamieszczone poni¿ej wskazówki dotycz¹ pracy urz¹dzenia w normalnych 
warunkach eksploatacyjnych.
W przypadku wyst¹pienia utrudnionych warunków eksploatacyjnych (wystêpowanie 
intensywnego kurzu, drewno mocno ¿ywiczne, tropikalne gatunki drewna itp.) oraz w 
przypadku wyd³u¿onego dnia pracy, podane poni¿ej interwa³y musz¹ ulec 
odpowiedniemu skróceniu. Przy u¿ytkowaniu okazjonalnym interwa³y te mo¿na 
odpowiednio wyd³u¿yæ. p
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Kompletna maszyna
kontrola wzrokowa (stan techniczny, szczelnoœæ) X X

czyszczenie X

DŸwignia gazu, dŸwignia blokady, prze³¹cznik 
wielofunkcyjny

sprawdzenie stanu sprawnoœci funkcjonalnej X X

Hamulec ³añcucha tn¹cego
sprawdzenie stanu sprawnoœci funkcjonalnej X X

sprawdzenie 1)2)

G³owica ss¹ca/filtr w zbiorniku paliwa

sprawdzenie X

czyszczenie, wymiana wk³adu filtruj¹cego X X

wymiana g³owicy ss¹cej X

Zbiornik paliwa czyszczenie X

Zbiornik oleju do smarowania ³añcucha tn¹cego czyszczenie X

Uk³ad smarowania ³añcucha tn¹cego sprawdzenie X

£añcuch tn¹cy

sprawdzenie, zwróciæ tak¿e uwagê na stan 
ostroœci

X X

sprawdzenie napiêcia ³añcucha tn¹cego X X

ostrzenie

Prowadnica

sprawdzenie (zu¿ycie, uszkodzenia) X

czyszczenie i obrócenie

ogratowanie X

wymiana

Ko³o napêdu ³añcucha tn¹cego sprawdzenie X

Filtr powietrza
czyszczenie X

wymiana

Elementy AV (amortyzatory gumowe, sprê¿yny)
sprawdzenie X

wymiana 1)

Szczeliny zasysania powietrza ch³odz¹cego czyszczenie X

O¿ebrowanie cylindra czyszczenie X X
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) Stacja obs³ugi firmy STIHL
) Po pierwszym uruchomieniu 

profesjonalnych pilarek ³añcuchowych
(o mocy powy¿ej 3,4 kW) nale¿y, po 
up³ywie 10 do 20 godzin 
eksploatacyjnych, dokrêciæ œruby 
podstawy cylindra.

Zamieszczone poni¿ej wskazówki dotycz¹ pracy urz¹dzenia w normalnych 
warunkach eksploatacyjnych.
W przypadku wyst¹pienia utrudnionych warunków eksploatacyjnych (wystêpowanie 
intensywnego kurzu, drewno mocno ¿ywiczne, tropikalne gatunki drewna itp.) oraz w 
przypadku wyd³u¿onego dnia pracy, podane poni¿ej interwa³y musz¹ ulec 
odpowiedniemu skróceniu. Przy u¿ytkowaniu okazjonalnym interwa³y te mo¿na 
odpowiednio wyd³u¿yæ. p
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GaŸnik

sprawdzenie regulacji biegu ja³owego – ³añcuch 
tn¹cy nie mo¿e siê poruszaæ

X X

regulacja biegu ja³owego

Œwieca zap³onowa regulacja odstêpu pomiêdzy elektrodami X

Dostêpne œruby i nakrêtki (z wyj¹tkiem œrub 
regulacji gaŸnika) 2) dokrêcenie

Kratka przeciwiskrowa w t³umiku wydechu spalin
sprawdzenie X

czyszczenie lub wymiana

Wychwyt ³añcucha tn¹cego
sprawdzenie X

wymiana
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   1= Zamkniêcie pokrywy kom

  2= Œruby regulacyjne gaŸnik

  3= Pompka paliwowa
(system u³atwionego uru

  4= Zawór dekompresyjny

  5= Hamulec ³añcucha tn¹ce

  6= T³umik wydechu spalin

  7= Ko³o napêdu ³añcucha tn

  8= Pokrywa ko³a napêdu ³añ

  9= Wychwyt ³añcucha 

10= Urz¹dzenie napinania ³añ
(boczne)

11= Urz¹dzenie napinania ³añ
(czo³owe)

12= Prowadnica

13= £añcuch tn¹cy Oilomatic

14= Ko³o napinacza ³añcucha
(system szybkiego napin

15= Uchwyt nakrêtki skrzyde³
(system szybkiego napin

 

asadnicze podzespo³y 
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16= Zamkniêcie zbiornika ole

17= Szpon przypory

18= Przednia os³ona d³oni

19= Przednia rêkojeœæ (uchw

20= Uchwyt linki urz¹dzenia r

21= Wtyczka œwiecy zap³onow

22= DŸwignia prze³¹cznika wi

23= Zamkniêcie zbiornika pa

24= DŸwignia sterowania g³ów
przepustnic¹

25= Blokada dŸwigni sterowa
przepustnic¹

26= Tylna rêkojeœæ

27= Tylna os³ona d³oni

  #= numer maszyny
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