
Használati utasítás

250PS

A gép üzembe helyezése elŒtt figyelmesen olvassa el
a használati utasítást, és gyŒzŒdjön meg róla, hogy
megértette a benne foglaltakat.

101 89 03-58
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Jelek EllenŒrzés és/vagy karbantartás
akkor végezhetŒ, ha a motor áll,
tehát ha a gyújtáskapcsoló
„STOP” helyzetben van.

Használjon mindig elismert
védŒkesztyıt.

Rendszeres tisztítás kötelezŒ.

Vizuális szemle.

Elismert szemvédŒ használata
kötelezŒ.

VIGYÁZAT! A gallyazófırész
veszélyes lehet! Gondatlan vagy
helytelen használata súlyos
sérüléseket okozhat a kezelŒnek
vagy másoknak, sŒt halálos
balesetekhez is vezethet.

JELMAGYARÁZAT

A gép üzembe helyezése elŒtt
figyelmesen olvassa el a
használati utasítást.

VIGYÁZAT!

Elektromos felsŒvezetékek
közelében végzett munka
során tartsa be az érvényben
lévŒ munkavédelmi elŒírásokat.

Mindig használjon:

• VédŒsisakot

• FülvédŒt

• Elismert szemvédŒt

Ez a termék megfelel az érvényes
CE elŒírásoknak.

P
max

13MPa

Maximális munkanyomás
130 bar

A motor beindítása eløtt ellenôrizze, hogy a
hidraulikus kábelek gyorskapcsolói megfeleløen
illeszkednek-e.
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Az új gép üzembe helyezését
megelŒzŒ óvintézkedések
Figyelmesen olvassa végig a használati utasítást.

• Tanulmányozza a vágórész felszerelését és beállítását.

• Indítsa el a motort és ellenŒrizze a porlasztó beállítását.

FONTOS!
A túl sovány keverékre beállított porlasztás
megsokszorozza a motor meghibásodásának
kockázatát.
A levegŒszırŒ gondatlan kezelése szennyezŒdések
lerakódását eredményezi a gyújtógyertyán, ami
nehézségeket okozhat az elindításnál.
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FIGYELEM!
A gép eredetileg kialakított formája sem-
milyen körülmények között nem változtat-
ható meg a gyártó engedélye nélkül.
Használjon mindig eredeti alkatrészeket.
Nem jóváhagyott változtatások alkalmazá-
sa és/vagy nem elismert alkatrészek hasz-
nálata súlyos személyi sérülésekkel jár-
hat, sŒt halálos balesetekhez is vezethet.

!

FIGYELEM!
A gép vágófelszerelése semmiféle körül-
mények között nem csatlakoztatható más
hidraulikus aggregátorhoz, mint amelyhez
tervezték.

!

FIGYELEM!
A hidraulikus aggregátorhoz kizárólag
eredeti vágófelszerelés csatlakoztatható.

!
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A gép biztonsági felszerelése
Ebben a fejezetben ismertetjük a gép biztonsági alkat-
részeit, azok mıködését, valamint hogy hogyan kell
ellenŒrzésük és karbantartásuk elŒtt meggyŒzŒdni arról,
hogy nincsenek üzembe helyezve. (A gép részeit lásd a
„Mi micsoda?” címı fejezetben.)

FONTOS TUDNIVALÓK
• A gallyazófırész, ha helytelenül vagy gondatlanul

kezelik, veszélyes eszközzé válhat: súlyos sérülé-
seket vagy halálos balesetet okozhat a kezelŒnek
illetve másoknak.
Nagyon fontos, hogy Ön figyelmesen elolvassa és
megértse ennek az útmutatónak a tartalmát.

• A gallyazófırész üzemeltetése során mindig a hiva-
talosan elŒírt személyi védŒfelszerelések haszná-
landók. A személyi védŒfelszerelés nem szünteti
meg a baleset kockázatát, de csökkenti a sérülések
mértékét. Kérje az eladó segítségét a felszerelés
kiválasztásánál.

Személyi védŒfelszerelés

BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK

FIGYELEM !
Meghibásodott biztonsági alkatrészekkel
so-ha ne használja a gépet. Kövesse az
alábbi ellenŒrzési, karbantartási és javítási
elŒírásokat.

!

B A

KESZTYıK
Használjon kesztyıt,
amikor szükséges: például
a vágórész összeszerelése
során.

VÉDŒSISAK
Használjon mindig védŒ-
sisakot, hogy megelŒzze
az esetleges
fejsérüléseket, amelyeket
a lehulló faágak
okozhatnak.

FÜLVÉDŒ
Használjon megfelelŒ
hatású zajtompító
fülvédŒt.

SZEMVÉDŒ
A lehulló faágak vagy
egyéb tárgyak
szemsérülést okozhatnak.

CIPŒ VAGY CSIZMA
Viseljen jól tapadó, erŒs
cipŒt vagy csizmát.

RUHÁZAT
Viseljen erŒs anyagból
készült, nem túlságosan
bŒ munkaruhát, amelybe
nem tudnak beleakadni
ágak és gallyak.

ELSŒSEGÉLY
Az elsŒsegélyláda mindig
könnyen elérhetŒ helyen
legyen.

1. Gázszabályozó
biztosítózár

A gázszabályozó biztosí-
tózár megakadályozza az
akaratlan gázadást. Ha a
biztosítózárat (A) be-
nyomjuk a fogantyúba, a
gázszabályozó (B) kiold.

Ha a gázkart elengedjük, a
gázszabályozó és a
biztosítózár visszaáll
eredeti helyzetébe. Ezt
két, egymástól függetlenül
mıködŒ ellenrugó-
rendszer teszi lehetŒvé.
Ebben a helyzetben a a
gázszabályozó automati-
kusan „üresbe” kerül.

2. Gyújtáskapcsoló
A gyújtáskapcsoló a motor
leállítására szolgál.

3. Vészkioldás
A heveder vészkioldóval
van ellátva. A piros szalag
megrántásával a csípŒ-
pánt és az egyik vállpánt
kioldódik, a motor pedig a
hevederrel együtt lefelé
csúszik.
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5. Kipufogó
A kipufogó lényege, hogy
a lehetŒ legkisebbre
csökkentse a zajszintet,
és a kipufogógázt
elvezesse a kezelŒtŒl.

Száraz, meleg éghajlatú
országokban a tızesetek
kialakulásának kockázata
nyilvánvaló, ezért a
kipufogók egy része ún.
szikrafogó hálóval van
felszerelve. EllenŒrizze,
hogy az Ön gépén van-e
ilyen háló.

4. Rezgéscsillapító
rendszer

Az Ön gépe rezgéscsilla-
pító rendszerrel van
felszerelve, amely a lehetŒ
legkisebbre csökkenti a
rezgést, és így kényelme-
sebb használatot biztosít.

A rendszer gátolja a
motortesttŒl kiinduló
rezgések terjedését.

A heveder csípŒn elhely-
ezkedŒ, jól kipárnázott
része, valamint a széles
vállpántok egyenletesen
osztják el a súlyt és a
rezgést.

 A rezgés, amelynek Ön a
munka során ki van téve, a
fırészlánc és a faanyag
közötti egyenetlen érint-
kezésbŒl ered.

A keményfák (a legtöbb
lombos fafajta) fırészelé-
sekor nagyobb mértékı a
rezgés, mint puhafák (a
legtöbb tılevelı) fırésze-
lése esetében. Az életlen
vagy hibás (nem megfe-
lelŒ típusú vagy helytele-
nül élezett) vágórészekkel
történŒ fırészelés növeli a
rezgés mértékét.

BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK

VIGYÁZAT !
Vérkeringési zavarokban szenvedŒknél a
túlzott rezgés ér- és idegsérülésekhez
vezethet.
Keresse fel kezelŒorvosát, ha olyan
tüneteket észlel, amelyek a túlzott
rezgéssel lehetnek kapcsolatban. Ilyen
tünetek lehetnek például a zsibbadás,
érzéketlenség, viszketés, fájdalom,
nyilallás, gyengeség vagy erŒtlenség
érzete és a bŒrszín vagy a bŒrfelület
elváltozásai. Ezek a tünetek általában az
ujjakon, a csuklón vagy a kézfejen jelent-
keznek.

VIGYÁZAT !
A kipufogógáz forró, és szikrákat tartal-
mazhat, amelyek tüzet okozhatnak. Soha
ne indítsa be a gépet zárt helyiségben,
vagy gyúlékony anyag közelében!

VIGYÁZAT !
A kipufogó a gép használata során, illetve a
leállítást követŒen nagyon forró, ezért
ebben az állapotban ne érintse meg!

FIGYELEM !
Szállításkor és tároláskor
mindig helyezze fel a
vágórészre a
védŒburkot.

A kipufogó esetében nagyon fontos az ellenŒrzési, karban-
tartási és javítási útmutatók követése (lásd „A gép biz-
tonsági felszerelésének ellenŒrzése, karbantartása és
javítása” címı fejezetet).

6. Vágófelszerelés
A használat során legyen
körültekintŒ, és ügyeljen
arra, hogy a penge
visszarúgást elŒidézŒ
része semmivel ne
érintkezzen.

!

!

!
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A gép biztonsági felszerelésének
ellenŒrzése, karbantartása és javítása

BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK
3. Rezgéscsillapító

rendszer
• Rendszeresen ellenŒ-

rizze, hogy  a rezgés-
csillapító elemeken
nincsenek-e repedések
és deformálódások.

• EllenŒrizze, hogy a
rezgéscsillapító elemek
jól vannak-e rögzítve a
motortest és a heveder
között.

FONTOS TUDNIVALÓK
• Minden gépen végzendŒ szerviz és javítási munka

szakképzettséget igényel.
• Ez elsŒsorban a gép biztonsági felszerelésére vo-

natkozik. Amennyiben az alábbi ellenŒrzési mıve-
letek során valamilyen hibát észlel, keresse fel
javítómıhelyét.

• Termékünk megvásárlásakor garantáljuk Önnek a
szakszerı javítási és szervizmunkát. Ha gépét nem
valamelyik szaküzletünkben vásárolta, keresse fel
a legközelebbi szervizmıhelyt.

4. Kipufogó
• Soha ne használjon

olyan gépet, amelynek
sérült a kipufogója.

• Rendszeresen ellenŒ-
rizze, hogy a kipufogó
stabil-e.

• Amennyiben az Ön gépe
szikrafogó hálóval
felszerelt, tisztítsa azt
rendszeresen. Az
eltömŒdött háló a motor
felhevüléséhez vezet,
amely súlyos sérüléseket
okozhat. Soha ne
használjon olyan gépet,
melynek szikrafogó
hálója sérült.

1. Gázszabályozó
biztosítózár

• EllenŒrizze, hogy a gáz-
szabályozó üresbe kap-
csol-e, ha a biztosítózár
alaphelyzetben van.

• Nyomja be a biztosító-
zárat és ellenŒrizze,
hogy az visszaugrik-e
eredeti állapotába,
miután elengedte.

• EllenŒrizze, hogy a gáz-
szabályozó és a biztosí-
tózár könnyedén járnak-
e, és hogy az ellenrugók
helyesen mıködnek-e.

2. Gyújtáskapcsoló
• Indítsa be a motort és

gyŒzŒdjön meg róla,
hogy a motor leáll, ha a
gyújtáskapcsolót „STOP”
helyzetbe állítja.

• Lásd az „Indítás” címı
fejezetet. Indítsa be a
motort és adjon teljes
gázt. Engedje el a
gázszabályozót és
ellenŒrizze, hogy a
vágófelszerelés leáll-e és
mozdulatlan marad-e.
Amennyiben a vágófel-
szerelés nem áll mozdu-
latlanul a gázszabályozó
üresjárati helyzetében,
ellenŒrizze a porlasztó
alapjárati beállítását. Lásd
a  „Karbantartás” címı
fejezetet.
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BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK

A. Kizárólag az általunk
ajánlott vágófelszere-
lést használja! Lásd a
„Mıszaki adatok” címı
fejezetet.

B. A fırészlánc vágófogai
helyesen legyenek
élezve. Kövesse elŒírá-
sainkat és használja az
általunk ajánlott
reszelŒidomot. Egy
rosszul élezett vagy
sérült fırészlánc
megnöveli a baleset
kockázatát.

C. Ügyeljen a megfelelŒ
vágómélységre!

Kövesse elŒírásainkat,
és használja az álta-
lunk ajánlott mélység-
beállító idomot. A túl
nagy vágómélység
megnöveli a visszarú-
gás kockázatát.

D. A fırészlánc legyen
feszes! Amennyiben a
fırészlánc nem eléggé
feszes, nagyobb a koc-
kázata annak, hogy le-
ugrik a pengérŒl, ezzel
növelve a fırészlánc, a
láncmeghajtó kerék és
a penge kopását.

E. Gondoskodjon a vágó-
részek alapos kené-
sérŒl és helyes karban-
tartásáról. A fırészlánc
elégtelen olajozása
megnöveli a lánc-
szakadás kockázatát,
valamint a fırészlánc, a
láncmeghajtó kerék és
a penge kopását.

A visszarúgást csökkentŒ vágórész

Extra

Nagy

Szabvány

Kicsi

Oldalszem

VezetŒszem

Vágószem

Alapkiképzésı Szabvány Visszarúgást
csökkentŒ

Fırészlánc
A fırészlánc különbözŒ szemekbŒl épül fel, amelyek mind
szabvány-kivitelben, mind visszarúgás-csökkentŒ kivitel-
ben készülnek.

Penge
Minél kisebb a penge orr-
sugara, annál kisebb a
visszarúgás kockázata.

5. Vágófelszerelés
Ebben a fejezetben ismertetjük, hogy helyes
karbantartással és megfelelŒ vágófelszerelés
alkalmazásával:

• Hogyan érhetŒ el maximális teljesítmény.

• Hogyan növelhetŒ meg a vágófelszerelés élettartama.

!

VIGYÁZAT!
Egy hibás vágófelszerelés vagy egy hibás
penge-fırészlánc kombináció megnöveli a
visszarúgás kockázatát. Kizárólag azokat a
penge-fırészlánc kombinációkat alkalmazza,
amelyek a „Mıszaki adatok” címı fejezetben
szerepelnek.

A visszarúgás csak úgy kerülhetŒ el, ha a felhasználó ügyel
arra, hogy a penge kritikus része a mıködés során soha
semmivel ne kerüljön kapcsolatba.

A „beépített” visszarúgás-csökkentŒ, és a lánc megfelelŒ
élezése és karbantartása csökkentik a visszarúgás erejét.

A láncszemeket különbözŒ méretekben kombinálva
különbözŒ visszarúgás-csökkentŒ fokozatokat kapunk. A
fırészlánc visszarúgás-csökkentését illetŒen négy fokozat
különböztethetŒ meg:

VezetŒszem OldalszemVágószem
Visszarúgás-
csökkentési fokozat

!

VIGYÁZAT! Soha ne használjon olyan
gépet, amelynek hibás a biztonsági felsze-
relése. A biztonsági felszerelés ellenŒrzését
és karbantartását az ebben a fejezetben
leírtak szerint végezze. Amennyiben az
ellenŒrzés során valamilyen rendellenessé-
get észlel, keresse fel a legközelebbi
javítómıhelyt.
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BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK

A fırészlánc élezése és
vágómélységének beállítása

A penge és a fırészlánc meghatározása
Amennyiben motorfırészének vágórésze elkopik vagy
meghibásodik, azt kizárólag az általunk ajánlott pengeés
lánctípusokkal kell pótolnia.

Penge
• Hossz (hüvelyk/cm)

• Az orrkerék (T) fogainak
száma.

Alacsony fogszám=kis
orrsugár=kis visszarúgási
kockázat

• A fırészlánc fogosztása
(hüvelyk). A penge orr-
kerekének és a moto-
rfırész láncmeghajtóke-
rekének igazodnia kell a
vezetŒszemek közötti
távolsághoz.

• A vezetŒszemek száma
(db). Minden pengehossz
a fırészlánc fogosztásával
és az orrkerék fogainak
számával kombinálva egy
bizonyos mennyiségı
vezetŒszemet ad meg.

• Pengesín-szélesség
(hüvelyk/mm).

A pengesín szélességének
igazodnia kell a vezetŒ-
szemek szélességéhez.

• Láncolajozó lyuk és nyílás
a láncfeszesség állításá-
hoz.

A pengének igazodnia
kell a motorfırész
szerkezetéhez.

Fırészlánc
• A fırészlánc fogosztása

(hüvelyk). A vezetŒsze-
mek közötti távolság.

• A vezetŒszemek széles-
sége (mm/hüvelyk)

• A vezetŒszemek száma
(db)

• A visszarúgás-csökken-
tés mértéke. A fırész-
lánc visszarúgás-
csökkentési mértékét
kizárólag a típusjel adja
meg.

VIGYÁZAT!
Egy helytelenül élezett fırészlánc
megnöveli a visszarúgás kockázatát.!

B
A

1
5

• A fırészlánc vágó
részét VÁGÓSZEMNEK
nevezzük, amely két
részbŒl áll: egy VÁGÓ-
FOGBÓL (A) és egy
MÉLYSÉGBEÁLLÍTÓ
SARKANTYÚBÓL (B). A
kettŒ közötti magas-
ságkülönbség adja a
vágómélységet.

• Az élezés során öt
méretre kell figyelnünk:

RESZELÉSI SZÖG

LÖKÉSI SZÖG

RESZELÃÁLLÁS

GÖMBÖLYÙ
RESZELÃ
ÁTMÉRÃJE

RESZELÉSI MÉLY-
SÉG

A. A vágófog élezésérŒl általában
• Soha ne dolgozzon életlen lánccal. A lánc életlenségét

az jelzi, ha a vágórészt nyomni kell a fához és a keletke-
zŒ forgácsok igen kis méretıek. Ha a fırészlánc rendkí-
vül életlen, használata során egyáltalán nem keletkezik
forgács, csupán fırészpor.

• Egy helyesen élezett fırészlánc szinte átsiklik a fán, és
használata során nagy méretı, hosszú forgácsok
keletkeznek.
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• A vágófogak élezésé-
vel csökken a VÁGÓ-
MÉLYSÉG. A maximá-
lis vágókapacitás
megtartásához a
mélységbeállító
sarkantyút megfelelŒ
szintre kell süllyeszte-
nünk.

• A VISSZARÚGÁS-
CSÖKKENTŒ kivitelben
készült vágószem
mélységbeállító
sarkantyújának
frontszegélye kerekí-
tett. Nagyon fontos,
hogy ez a szegély a
mélységbeállítás után
is kerek maradjon.

• Javasoljuk, hogy az
általunk javasolt
mélységbeállító
idomot használja,
amely biztosítja a
helyes vágómélységet
és a sarkantyú front-
szegélyének kereksé-
gét.

C.A vágómélységrŒl általábanA fırészlánc helyes élezése
segédeszközök nélkül igen ne-
héz feladat, ezért azt javasol-
juk, használja az általunk aján-
lott reszelŒidomot. Ez olyan
élességet garantál, amellyel a
visszarúgás optimálisra redu-
kálható, és amellyel maximális
vágóteljesítmény érhetŒ el.

Az élezési elŒírásoktól való alábbi
eltérések jelentŒsen megnövelik a
visszacsapódás veszélyét.!

B. A vágófog
élezése

A vágófog élezéséhez egy
GÖMBÖLYÙ RESZELÃ és
egy RESZELÃIDOM szük-
séges.

1. EllenŒrizze a fırészlánc
fe szességét. Egy nem
eléggé feszes lánc
oldalirányban instabil,
ami megnehezíti a
helyes élezést.

2. A vágófogat mindig be-
lülrŒl kifelé reszelje.
Amikor visszafelé húzza
a reszelŒt, enyhítsen a
nyomáson. ElŒször az
egyik oldalon reszelje
meg a fogakat, majd
ugyanezt végezze el a
másik oldalon is.

3. A fogakat egyenlŒ
hosszúságúra reszelje.
Amikor a vágófogak
hosszúsága már csak
4 mm, a lánc elhaszná-
lódott és el kell dobni.

• TÚL NAGY RESZELÉSI
SZÖG

• TÚL KICSI RESZELÉSI
SZÖG

• TÚL KICSI RESZELÔ-
ÁTMÉRŒ

min 4 mm
      (0,16")

VIGYÁZAT!
A túl nagy vágómélység növeli a visszarúgás
kockázatát.!

Ung-4 250PS Säk 97-06-25, 10.369



10 – Hungarian

1. Lazítsa meg a penge
csavarjait.

2. Feszítse ki a fırészláncot
a kombinált kulcs
segítségével: csavarja be
a fırészlánc-feszítŒ
csavarokat. Annyira
feszítse ki a láncot, hogy
az a penge alsó részén
ne lógjon.

3. Húzza meg a pengecsa-
varokat a hatlapú
kulccsal. EllenŒrizze,
hogy a láncot kézzel
könnyedén tudja-e
tekerni.

BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK
D. A vágómélység beállítása

VIGYÁZAT!
Egy elégtelen feszességı lánc leugorhat a
pengérŒl és súlyos, akár életveszélyes
sérüléseket is okozhat.

A fırészlánc kenése

!

A. EllenŒrzés
• A fırészlánc kenését

minden üzemanyag-
töltésnél ellenŒrizze.

Irányítsa a penge végét
kb. 20 cm-es távolság-
ból egy rögzített, világos
színı tárgyra. Egy perc
elteltével 3/4-es
gázadagolás mellett egy
jól látható olajcsíknak kell
megjelennie a tárgyon.

Az olajadagolás a
hidraulikus motoron lévŒ
csavarral (A) szabályoz-
ható. Az olajmennyiség
növeléséhez tekerje az
óramutató járásával
ellentétes irányba a
csavart.

A fırészlánc kifeszítése

• A vágómélység beállí-
tásához fontos, hogy a
vágófogak újonnan
élezettek legyenek.

Javasoljuk, hogy a
vágómélység beállítását
minden harmadik
élezés után végezze el.
FIGYELEM! Ez csak
akkor érvényes, ha a
vágófogak nincsenek
túlságosan rövidre
reszelve.

• A vágómélység beállí-
tásához egy LAPOS
RESZELÃ és egy
VÁGÓMÉLYSÉG-IDOM
szükséges.

• Helyezze az idomot a
sarkantyú fölé.

• Helyezze a lapos
reszelŒt a sarkantyú
fölé  és reszelje le az
idomból kinyúló részt. A
mélység akkor van
helyesen beállítva, ha a
reszelŒt az idomon
áthúzva nem tapasz-
talunk ellenállást.

• Minél gyakrabban használja a láncot, az annál inkább
megnyúlik. Ez az elváltozás megköveteli a vágórész
beállítását.

• A fırészlánc feszességét minden üzemanyag-töltés
alkalmával ellenŒrizni kell.
FIGYELEM!  Az új fırészláncot be kell járatni, és a
bejáratás ideje alatt gyakrabban kell ellenŒrizni.

A

• Általános követelmény,
hogy a fırészlánc a
lehetŒ legfeszesebb
legyen, ám ugyanakkor
könnyı legyen kézzel
meghajtani.
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A vágórészek kopásának ellenŒrzése
A. Fırészlánc

VIGYÁZAT!
Hibás vágófelszerelés használata megnöveli
a balesetveszélyt.

min 4 mm
      (0,16")

!

Rendszeresen ellenŒrizze
a láncmeghajtó kerék ko-
pásának mértékét. Ha a
láncmeghajtó kerék
túlságosan kopott,
cserélje ki.

Új lánc felszerelésekor
mindig cserélje ki a
láncmeghajtó kereket.

B. Láncmeghajtó
kerék

Naponta ellenŒrizze a
láncon a következŒket:

• Nem láthatóak-e
repedések a szegecse-
ken és a láncszemeken.

• Nem merev-e a lánc.

• A szegecsek és a
láncszemek nem
túlzottan kopottak-e.

A kopás mértékének
megállapításához hason-
lítsa össze a használatban
lévŒ láncot  egy újjal.

Amikor a vágófogak már
csak 4 mm hosszúak, a
lánc elkopott, és ki kell
dobni.

1. A penge fırészlánc-
olajozó csatornájának
nyitottnak kell lennie.
Szükség esetén
tisztítsa ki.

EllenŒrizze továbbá,
hogy a betétgyırı ép-
e, és a helyén van-e.

2. EllenŒrizze, hogy a
pengesín tiszta-e.
Szükség esetén
tisztítsa meg.

3. EllenŒrizze, hogy a
penge orrkereke
könnyedén jár-e.

Amennyiben a fent leírt
ellenŒrzési mıveletek
elvégzését követŒen a
fırészlánc kenése nem
megfelelŒ, keresse fel
javítómıhelyét.

B. Tennivalók elégtelen kenés esetén:

C. Penge
Rendszeresen ellenŒrizze:

• Hogy a penge külsŒ
részén nem keletke-
zett-e fémsorja.
Szükség esetén reszelje
le.

• Hogy a pengesín nem
túlságosan kopott-e.
Szükség esetén a
pengét ki kell cserélni.

• Hogy a pengeorr nem
túlságosan vagy egye-
netlenül kopott-e.

Ha a pengeorr sugarának
végpontján a penge alsó
részén bemélyedés
képzŒdött, az azt
mutatja, hogy nem
megfelelŒ feszességı
lánccal dolgozott.

• A hosszú élettartam
érdekében érdemes a
pengét naponta meg-
fordítani.

Ung-4 250PS Säk 97-06-25, 10.3811



12 – Hungarian

BIZTONSÁGI ELÃÍRÁSOK

FONTOS TUDNIVALÓK
• A gép kizárólag gallyfırészelésre alkalmas.
• A motort mint hajtóerŒt kizárólag azokhoz a

vágófelsze relésekhez használhatja, amelyeket a
„Mıszaki adatok” címı fejezetben ajánlunk.

• Soha ne dolgozzon a géppel abban az esetben, ha
fáradt, ha alkoholt fogyasztott, vagy ha olyan gyógy-
szert szed, amely zavarhatja látását, befolyásol-
hatja ítélŒképességét vagy mozgáskoordinációját.

• Használjon személyi védŒfelszerelést. Lásd a
„Személyi védŒfelszerelés” címı fejezetet.

• Soha ne használjon módosított, az eredeti kivi-
telezéstŒl eltérŒ gépet.

• Meghibásodott géppel soha ne dolgozzon. Köves-
se a használati utasításban leírt ellenŒrzési,
karbantartási és javítási elŒírásokat.
Bizonyos karbantartási és javítási munkákat
kizárólag gyakorlattal és megfelelŒ szakképzett-
séggel rendelkezŒ szakemberek végezhetnek el.
Lásd a „Karbantartás” címı fejezetet.

Általános biztonsági elŒírások

!

VIGYÁZAT!
Ha indításkor a indítógáz-üzemmód be van
kapcsolva, a vágófelszerelés mıködésbe
léphet.

• Helyezze a gépet a földre
és ügyeljen rá, hogy a fı-
részlánc mozgását ágak
vagy kavicsok ne akadá-
lyozzák. Nyomja le a
földre a motort bal kézzel
(FIGYELEM ! Ne lábbal!).
Jobb kézzel fogja meg a
berántózsinór fogantyúját,
majd lassan addig húzza
azt, amíg ellenállásba
nem ütközik (ez az
indítókampók beakadását
jelzi). Ezt követŒen gyors
és erŒteljes mozdulatok-
kal indítsa be a motort.

Az üzemanyagra
vonatkozó biztonsá-
gi elŒírások
• Soha ne töltsön üzem-

anyagot a gépbe, amíg a
motor jár. Állítsa le a
motort, és az üzem-
anyag betöltése elŒtt
hagyja néhány percig
hılni.

• Az üzemanyag keve-
résekor és töltéskor
ügyeljen a megfelelŒ
szellŒzésre.

• Indítás elŒtt helyezze a
gépet legalább 3
méterre az üzemanyag-
töltés helyétŒl.

• Soha ne indítsa be a
motort az alábbi ese-
tekben:

a) Ha melléfolyt a benzin:

Törölje fel.

b) Ha Önre vagy ruhájára
benzin került:

Váltson ruhát.

c) Ha az üzemanyagtar-
tályból szivárog a
benzin:

Cserélje ki a sérült
részeket.

EllenŒrizze, hogy nem
észlelhetŒ-e szivárgás a
tanksapkánál vagy az
üzemanyagvezetékek-
nél.

Indítás
• A hidraulikus olaj feltöltése és a hidraulikus csövek

csatlakoztatása nélkül soha ne indítsa be a motort, mert
kárt tehet a hidraulikus rendszerben.

• Zárt helyiségben soha ne indítsa be a motort. Legyen
tudatában annak, hogy a mérgezŒ kipufogógázok
belélegzése veszélyes.

• GyŒzŒdjön meg róla, hogy a vágófelszereléssel ember
vagy állat nem kerülhet kapcsolatba.

!

VIGYÁZAT!
Soha ne érjen a vágófelszereléshez,
amíg a motor mıködésben van.
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Általános munkaelŒírások

FONTOS TUDNIVALÓK
• Ebben a fejezetben a gallyazófırész üzemeltetése

során betartandó alapvetŒ munkavédelmi elŒíráso-
kat ismertetjük.

• Amennyiben olyan helyzetbe kerül, ami bizonyta-
lanná teszi Önt a gép használatát illetŒen, szak-
embertŒl kérjen tanácsot. Forduljon szaküzletéhez
vagy javítómıhelyéhez.

• Olyan munka elvégzésére, amelyhez úgy véli,
nincs megfelelŒ képzettsége, ne használja a
gépet.

Szállítás és tárolás
• Tároláskor és szállításkor ügyeljen arra, hogy a gép

esetleges benzin- vagy benzingŒz-szivárgás esetén ne
kerülhessen szikra vagy nyílt láng, illetve ezek lehetsé-
ges forrásai, például gépek, villanymotorok, villanykap-
csolók/árammegszakítók, fıtŒkazánok vagy hasonló
berendezések közelébe.

• Az üzemanyag szállítására illetve tárolására a külön
erre a célra elŒírt üzemanyagtartály használandó.

• Hosszabb ideig tartó tárolás esetén az üzemanyagtar-
tályt  ürítse ki. ÉrdeklŒdjön a legközelebbi benzinkútnál,
hogy hol adhatja le a megmaradt üzemanyagot.

AlapvetŒ biztonsági szabályok
1. Figyelje munkakörnyezetét:

• Hogy megbizonyosodjon róla, hogy ember, állat, vagy
egyebek nem akadályozhatják a munkában.

• Hogy megakadályozhassa, hogy a fent említettek
kapcsolatba kerüljenek a vágórésszel vagy az azáltal
felcsapott tárgyakkal.

FIGYELEM! Ne használja a gépet akkor, ha nem áll mód-
jában egy esetleges baleset bekövetkeztekor segítséget
hívni.
2. Ne használja a gépet kedvezŒtlen idŒjárási viszonyok

között, mint például sırı ködben, záporesŒben, nagy
szélben, vagy nagyon hideg idŒben, stb.

A rossz idŒben végzett munka fárasztó, és veszélyes
helyzetekkel (pl. a csúszós talaj által elŒidézett veszé-
lyek) járhat.

3. Gondoskodjék róla, hogy stabilan járjon és álljon. Mérje
föl, hogy nincsenek-e a közelében gyökerek, kövek,
ágak, mélyedések, árkok stb., amelyek hirtelen hely-
zetváltoztatás esetén  akadályozhatják a mozgásban.
LejtŒs terepen legyen nagyon elŒvigyázatos.

!

VIGYÁZAT!
Bánjon óvatosan a benzinnel és a hidrau-
likus olajjal. Gondoljon a tız- és robba-
násveszélyre és a belélegzés
kockázatára.

4. Hosszabb távú szállí-
tásnál és helyváltozta-
tásnál kapcsolja ki a
motort és tegye föl a
védŒburkot.

5. Ne tegye le a gépet
járó motorral, ha az a
látóterén kívül esik.

6. Gyermekeknek soha ne
engedje használni a
gépet.
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AlapvetŒ munkamódszerek
• A fırészelést mindig teljes gázzal végezze.

• Hagyja a motort minden egyes munkafázis után alapjá-
raton járni. Hosszan tartó teljes gázüzemmódban a for-
gattyútengely-kapcsoló komoly sérüléseket szenvedhet.

VIGYÁZAT!
Soha ne álljon az alatt az ág alatt, amelyet
éppen fırészel. Ez súlyos, akár életveszé-
lyes személyi sérüléseket is okozhat.

VIGYÁZAT!
Tartsa be az elektromos felsŒvezetékek
közelében végzett munkálatokra vonatkozó
biztonsági szabályokat.

FIGYELEM!
Vizsgálja meg, hogy nincsenek-e repedé-
sek a nyélen. Minden használat után
tisztítsa meg a nyelet.

!

!

!

!

FIGYELEM!
Ne adjon gázt, ha a vágófelszerelés nincs
teljesen a látóterében!

• Ha különbözŒ magassá-
gokban dolgozik a
vágófelszereléssel, a
nyélen elhelyezkedŒ
gázkart tudja csúsztat-
ni. A lábak helyzetén ne
változtasson.

• Ne fırészeljen a fa
csomóiba! (Ez felgyor-
sítja a gyantaképzŒdést
és a korhadást.)

• Szerelje fel a törzsvé-
dŒket a penge oldalaira,
hogy a fırészelés során
nehogy véletlenül
felsértse a fatörzset.

• Keresse meg a megfe-
lelŒ munkaszöget. A
nyél kb. 70°-os szög-
ben helyezkedjen el, és
a vágás 90°-os szöget
zárjon be az ággal.

• Munka közben a nyelet
ne tartsa egyenesen
elŒre (tehát ne úgy,
mint a horgászbotot),
mert így a vágófelsze-
relés súlyosabbnak
tınik.

• Használjon tartószíjat
(A), hogy megkönnyítse
a nyél kezelését, és ne
érezze annak súlyát.

A nyél hossza bizonyos
határokon belül állítható.

Lazítsa meg a gyırıt (A),
majd tolja össze, illetve
húzza szét a nyelet a
kívánt hosszúságra. A
beállítás után húzza
feszesre a gyırıt.

Elektromos felsŒvezetékek közelében fokozott figyelem-
mel dolgozzon. A lehulló ágak rövidzárlatot okozhatnak.

A

70°

A
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MI MICSODA?

15. Fırészpenge

16. A lánc kenését szabályozó beállítócsavar

17. Kihúzható nyél

18. Hidraulikus motor

19. Fırészlánc

20. Használati utasítás

21. Csavarhúzó

22. TörzsvédŒ lapok

23. VédŒburok a szállításhoz

24. Szerszámtartó

25. Hatlapú kulcs (5 mm)

26. Hatlapú kulcs (4 mm)

27. Kombinált kulcs

Mi micsoda?

  1. Hengerfedél

  2. Indítószerkezet

  3. Üzemanyagtartály

  4. Indítófogantyú

  5. Szívató/Indítógáz-zár

  6. LevegŒszırŒ fedél

  7. FüggesztŒkengyel

  8. Hidraulikus olaj-tartály

  9. Gyorskapcsolók

10. Magasnyomású kábel és visszavezetŒ kábel

11. Kábelek, gyújtás/gázszabályozó

12. Gyújtáskapcsoló. A gyújtás ráadása és levétele

13. Gázszabályozó biztosítózár

14. Gázszabályozó

18 17

9

15

3

4

5
6

1117 10

8

131412

2

1619

20

22

21

23

27 25

24

26
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ÖSSZESZERELÉS

!

A gázkar
felszerelése
ErŒsítse fel a gázkart a
nyél alsó részére. A gázkar
elŒre-hátra csúsztatható a
nyélen, hogy kényelmes
munkahelyzetet biztosít-
son.

A hidraulikus
kábelek leszere-
lése
A gyırıt csavarva nyissa ki
az extrazárat. Csavarja a
gyırıt addig, míg az vissza
nem ugrik a tartályhoz.
Tolja be a zártokot, majd
húzza ki a kábel gyorskap-
csolóját.

FIGYELEM !

Amikor a gyorskapcsolók
nincsenek összekötve,
helyezze fel a gyorskap-
csolók védŒsapkáit.

EllenŒrizze a kapcsoló
illeszkedését.

Zárja a kapcsolót a gyırıt
(A) tartálytól eltolva, majd
kb. 90°-kal elfordítva.

VIGYÁZAT!
A gallyazófırész vágófelszerelése semmi-
lyen körülmények között nem csatlakoztat-
ható más hidraulikus aggregátorhoz, mint
amelyhez tervezték.

A

A

B

Adapter
A 235 P nyesŒolló nyele az
503 78 10-01-es adapter
segítségével a 250 PS jel-
zésı modellhez is csat-
lakoztatható.
EllenŒrizze, hogy a mindkét
kapcsolódás megfelelŒ-e.
Csatlakoztassa a hidraulikus
kábelt az adapterhez.

EllenŒrizze, hogy a záró-
gyırı (A) az olajtartályhoz
ér-e. Amennyiben nem,
húzza addig, amíg az be
nem következik. Ezt köve-
tŒen nyomja a kapcsoló-
gyırıt (B) az olajtartály fe-
lé. Csatlakoztassa a hidrau-
likus kábelt és engedje el a
kapcsológyırıt.

A hidraulikus ká-
belek csatlakoz-
tatása
FIGYELEM !

A hidraulikus kábelek és a
hidraulikus olaj-tartály gyors-
kapcsolói legyenek tiszták,
szennyezŒdésmentesek. A
hidraulikus olajba került szeny-
nyezŒdés mıködési zavaro-
kat idézhet elŒ a hidraulikus
rendszerben. Csatlakoztassa
a hidraulikus kábelek gyors-
kapcsolóit a hidraulikus olaj-
tartály gyorskapcsolóihoz.

1. Nyomja be a hidraulikus
olaj-tartály gyorskapcso-
lójának zártokját a tar-
tályhoz.

2. Ezután a hidraulikus ká-
bel gyorskapcsolóját ütkö-
zésig tolja be a tartályon
lévŒ gyorskapcsolóba.

3. Engedje vissza a zárto-
kot.

4. EllenŒrizze, hogy a kap-
csolódás megfelelŒ-e.

5. Ennek megfelelŒen vé-
gez-ze el ezt a mıvele-
tet a má-sik hidraulikus
kábelen is.
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2%(1:50)
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3%(1:33)
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0,45
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Bensin
Bensin
Benzin

Bensiiniä
Lit.

Olja • Olje
Olie • Öljyä

Lit.

ÜZEMANYAGKEZELÉS
Keverés
• A benzint és az olajat mindig tiszta, a benzin tárolására

alkalmas edényben keverje össze.

• ElŒször mindig a benzinmennyiség felét keverje össze a
teljes olajmennyiséggel. Keverje (rázza) össze az
üzemanyagkeveréket. Keverje hozzá a többi benzint.

• Alaposan keverje (rázza) össze a keveréket, mielŒtt azt
az üzemanyagtartályba tölti.

• Ne állítson elŒ több keveréket, mint amennyit egy
hónapon belül  felhasznál.

• Amennyiben a nyesŒollót hosszabb idŒn keresztül nem
használja, engedje le az üzemanyagot és tisztítsa ki a
tartályt.

FIGYELEM!
A következŒ óvintézkedések csökkentik a
tızeset kialakulásának kockázatát:
Ne dohányozzon, és ne helyezzen hŒfor-
rást a benzin közelébe.
Soha ne töltsön üzemanyagot a tartályba,
ha a motor jár.
Tankolás elŒtt hagyja néhány percig hılni
a motort.
Óvatosan vegye le a tanksapkát, hogy a
tartályban uralkodó esetleges túlnyomás
lassan megszınjön.
Tankolás után jól húzza meg a tanksapkát.
Beindítás elŒtt távolítsa el a gépet a töltés
helyétŒl.

Az üzemanyag betöltése

!

FIGYELEM!
A gallyazófırészt egy kétütemı motor hajtja, amely
benzin és kétütemı olaj keverékével mıködik. Ahhoz,
hogy a keverési arány helyes legyen, pontosan ki kell
mérnünk a szükséges olajmennyiséget.  A hibás olaj-
mennyiség kis mennyiségek keverése esetén is hatással
van a keverési viszonyokra.

Hajtóanyag

!

FIGYELEM !
Az üzemanyag kezelésénél gondoskodjon
megfelelŒ szellŒztetésrŒl.

Benzin
• Használjon olajozott

ólommentes, vagy
ólmozott minŒségi
benzint.

• Az ajánlott legkisebb
oktánszám 90.

90-nél kisebb oktánszá-
mú benzin használata
akadozó mıködést
eredményezhet. Ez a
motor túlhevüléséhez
vezet, ami súlyos
motorhibákat eredmé-
nyezhet.

• Ha a motort huzamo-
sabb ideig magas
fordulatszámon üzemel-
teti, magasabb oktán-
számú benzin használa-
tát javasoljuk.

Kétütemı olaj
• A legjobb hatás elérése

érdekében használjon
kétütemı HUSQVARNA
olajat. Keverési arány:
1:50 (2%).

•  HUSQVARNA olaj
hiányában más, léghı-
téses kétütemı motorok
számára készült jó
minŒségı olaj is hasz-
nálható. Az olaj kivá-
lasztásánál kérje az
eladó tanácsát. Keverési
arány: 1:33 (3%).

• Ne használjon vízhıté-
ses külsŒ motorhoz
(például csónakmotor-
hoz) való olajat.

• Ne használjon négyüte-
mı motorokhoz való
olajat.

Benzin
Lit.

Olaj
Lit.
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ÜZEMANYAGKEZELÉS – INDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS

Indítás és leállítás

HIDEG MOTOR
GYÚJTÁS:

Állítsa a gyújtáskapcsolót
indítóállásba.

SZÍVATÓ:

Állítsa a szívatót szívatóál-
lásba.

MELEG MOTOR
Alkalmazza ugyanazt az
indítási eljárást, mint hideg
motornál, de a szívatót ne
tegye szívatóállásba.

Az indítógáz-üzemmód
bekapcsolásához tegye a
szívatót elŒször szívatóál-
lásba, majd húzza vissza a
kiindulási helyzetbe.

LEÁLLÍTÁS
A leállítás a gyújtás
kikapcsolásával történik.

FIGYELEM!
• Indítás elŒtt mindig vigye távol a gallya-

zófırészt a tankolás helyétŒl.
• A gallyazófırészt helyezze szilárd felület-

re, és álljon stabilan a motor beindítása-
kor.

• Ügyeljen arra, hogy senki ne tartózkodjon
a munkaterületen.

Hidraulikus olaj
Az ISO VG32 jelzésı
hidraulikus olaj +20 °C
levegŒhŒmérséklet alatt
ajánlott.

Az ISO VG 45 jelzésı
hidraulikus olaj +20 °C
levegŒhŒmérséklet fölött
ajánlott.

Ezeknek megfelelŒ minŒ-
ségı, más, hivatalosan
elis-mert, biológiailag
lebomló hidraulikus olaj is
használható.

FIGYELEM !

Az olaj gyulladáspontja
+160°C fölött legyen.
Minden üzemanyagtöltés-
nél ellenŒrizze a hidraulikus
olaj-szintet. A hidraulikus
olajat a mérŒpálcán látható
„Min” és „Max” jelölések
közötti szintig töltse. A
tanksapkát az ellenŒrzések
között jól csavarja be.

• Törölje tisztára a tank-
sapka környékét.

Az üzemanyagtartályba
került szennyezŒdések
mıködési zavarokat
idéznek elŒ.

• Betöltés elŒtt rázza
össze az üzemanyagot,
hogy  jól elkeveredjen.

FIGYELEM !

Csak akkor indítsa el a
gépet, ha hidraulikus olajjal
feltöltötte és a hidraulikus
kábeleket csatlakoztatta. A
gép hidraulikus olaj és
hidraulikus kábelek nélküli
használata mıködési
zavarokat okozhat a
hidraulikus rendszerben.

!

Ung-5 250PS Bruk 97-06-25, 10.4518



Hungarian – 19

A

INDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS

!

VIGYÁZAT!
Ha indításkor az indítógáz-üzemmód be
van kapcsolva, a vágófelszerelés mıkö-
désbe léphet.

A motortest fel-
függesztése
• Akassza a motortestet a

tartószíjra.

• Ügyeljen rá, hogy a hid-
raulikus kábelek a tar-
tószíj jobb oldalára
kerüljenek (hátulnézet-
bŒl). A kipufogógáz így a
tartószíj felŒl egyenesen
hátrafelé távozik.

• Szerelje be a zárórugót
(A)

A heveder
felcsatolása
• Vegye fel a szíjat a

motortesttel.

• Kapcsolja össze a
csípŒpánt zárját.

• Húzza meg a csípŒpán-
tot úgy, hogy az a csípŒn
helyezkedjen el.

• Húzza meg mindkét
vállpántot úgy, hogy a
szíj a hátához feszüljön.

A heveder
lecsatolása
• Állítsa le a motort.

• Kapcsolja szét a csípŒ-
pánt zárját.

• Húzza ki az egyik karját a
vállpánt alól ,és a másik
kezével csúsztassa le a
szíjat a motorral együtt.

Gyorskioldás
vészhelyzetben
• Húzza meg a piros

zsinórt.

• A csípŒpánt és az egyik
vállpánt így egyszerre
kioldódik és a szíj a
motorral együtt lecsú-
szik.

Indítás
Bal kézzel (FIGYELEM! Ne
lábbal!) nyomja a gépet a
föld felé. Fogja meg a in-
dítófogantyút jobb kézzel,
és lassan addig húzza, míg
ellenállásba nem ütközik
(ez az indítókampók
beaka-dását jelzi), majd
rántsa meg gyors, erŒteljes
moz-dulattal. Amikor a
motor begyullad, végezzen
újabb indítási kísérleteket,
míg a motor be nem indul.
Beindulásakor adjon
gyorsan teljes gázt, és az
indítógáz-üzemmód
automatikusan kikapcsol.

FIGYELEM!

Az indítózsinórt ne húzza ki teljesen, és a fogantyút se
engedje vissza a teljesen kihúzott állapotból, mert a motor
megsérülhet.

FIGYELEM!

Egy gép elsŒ üzembe
helyezése során maximum
fél percen át adjunk
gyakori gázfröccsöket.
Ezután töltsük fel elŒírt
szintre a hidraulikus olajat.
Addig ismételjük ezt a
mıveletet, amíg a hidrauli-
kus olaj szintje stabillá nem
válik.

VIGYÁZAT!
A hidraulikus olaj a használat során és után
nagyon meleg lehet. Vigyázzon, hogy az
olaj ne kerüljön a bŒrére.

!
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KARBANTARTÁS
Feltételek
• A beállítás mindig felszerelt  hengerfedéllel és tiszta

levegŒszırŒvel végzendŒ.

• Óvatosan csavarja be (az óramutató járásával megegyezŒ
irányba) az L és H szabályozókat.

Tekerje ezután visszafelé a szabályozókat egy fordulattal.
A porlasztó beállított értékei így: H=1, L=1.

• Az indítási elŒírás szerint indítsa be a gallyazófırészt és
járassa tíz percig.

FIGYELEM! Ha a lánc alapjáraton forog, tekerje a T csavart az
óramutató járásával ellentétes irányba mindaddig, míg a lánc
meg nem áll.

• Helyezze a gallyazófırészt sík felületre, úgy, hogy a penge
ne Önre irányuljon, és hogy a lánc és a penge se a talajjal,
se mással ne érintkezzen.

Az alacsony fordulatszám-szabályozó (L)
Keresse meg a legmagasabb alapjárati fordulatszámot, az L
szabályozót lassan az óramutató járásával megegyezŒ illetve
azzal ellentétes irányba csavarva. Amikor megtalálta a
legmagasabb fordulatszámot, az L szabályozót 1/4 fordu-
lattal csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba.

FIGYELEM! Ha a lánc alapjáraton forog, tekerje a T csavart az
óramutató járásával ellentétes irányba mindaddig, míg a lánc
meg nem áll.

A magas fordulatszám-szabályozó (H)
A H szabályozó befolyásolja a motor teljesítményét és fordu-
latszámát. Ha a H szabályozót túl mélyre tekerte be, akkor
túl magas lesz a fordulatszám, amely motor hibát okoz.

Járassa a motort teljes gázzal kb. 10 másodpercig. A szabá-
lyozó akkor van jól  beállítva, ha a fırész enyhén pöfög. Ha a
gallyazófırész erŒteljesen pöfög, és nagyon füstöl a kipufo-
gó, a szabályozó nincs eléggé betekerve. Csavarja a H sza-
bályozót az óramutató járásával megegyezŒ irányba min-
daddig, amíg a beállítás helyesnek nem tınik.

FIGYELEM ! Az optimális beállítással fordulatszámmérŒvel
rendelkezŒ szakembert bízzon meg.

T alapjárat finombeállítása
Ezt a mıveletet a T csavarral végezzük el. Amennyiben a
beállítás szükségessé válik, járó motor mellett mindaddig
csavarja befelé (az óramutató járásával megegyezŒ irányba)
a T csavart, míg a lánc forogni nem kezd. Ezt követŒen
addig csavarja a szabályozót az óramutató járásával ellenté-
tes irányba, amíg meg nem áll a lánc. Az alapjárati fordulat-
számot akkor állította be helyesen, ha a motor minden
pozícióban egyenletesen jár, és ha az alapjárati fordulatszám
és a lánc forgásához szükséges fordulatszám között vi-
szonylag nagy a különbség.

!

FIGYELEM!
A motor beindítása elŒtt a hidraulikus agg-
regátort gondosan össze kell szerelni, mert
mıködés közben a csatlakozás szétválhat
és személyi sérüléseket okozhat.

Porlasztó

• A porlasztó három beállítási lehetŒséggel rendelkezik:

L= Alacsony fordulatszám-szabályozó

H= Magas fordulatszám-szabályozó

T= Alapjárat-szabályozó csavar

• Az L és H szabályozókkal állítható be a gázszabályozó
által beengedett levegŒáramhoz a kívánt üzemanyag-
mennyiség. Ha ezeket az óramutató járásával megegye-
zŒ irányba csavarjuk, az üzemanyag-levegŒ-keverék
sovány lesz (kevesebb üzemanyag). EllenkezŒ irányba
csavarva  a szabályozók dúsabb keveréket adnak (több
üzemanyag). A sovány keverék magasabb, a dús
alacsonyabb fordulatszámot eredményez.

• A T csavar szabályozza a gázszabályozó helyzetét
alapjáraton. A csavar az óramutató járásával megegyezŒ
irányba csavarva magasabb, azzal ellentétes irányba
csavarva alacsonyabb alapjárati fordulatszámot nyújt.

Alapbeállítás
A porlasztón a gyári próba során elvégzik az alapbeállítást.
Az alapbeállítás az optimálisnál dúsabb keveréket eredmé-
nyez. Ezt a beállítást a gallyazófırész használatának elsŒ
órái alatt meg kell tartani. Ezután következik a porlasztó
finombeállítása.  Az alapbeállításnál a H illetve az L szabá-
lyozó értékei 1 és 1 1/4 között mozoghatnak.

FIGYELEM ! Ha a lánc alapjáraton forog, a T csavart az
óramutató járásával ellentétes irányba kell csavarni min-
daddig, míg a lánc meg nem áll.

Finombeállítás
• A gallyazófırész bejáratása után el kell végezni a

porlasztó finombeállítását. Ezt bízza szakértŒre. ElŒször
az L, majd a H, és végül a T csavart kell beállítani. A
következŒ ajánlott fordulatszám értékek érvényesek:
Maximális fordulatszám=11 000 fordulat/perc
Alapjárati fordulatszám=2 500 fordulat/perc

FIGYELEM!
Ha az alapjárati fordulatszám nem állítható
be úgy, hogy a lánc mozdulatlan maradjon,
keresse fel szakmıhelyét. Ne használja a
gallyazófırészt ha az nincs megfelelŒen
beállítva vagy megjavítva!

!

Mıködés
• A porlasztó a gázszabá-

lyozón keresztül változ-
tatja a fordulatszámot. A
porlasztóban keveredik el
a benzin és a levegŒ. A
benzin-levegŒ-keverék
aránya szabályozható. A
legjobb hatásfok elérésé-
nek érdekében a beállí-
tást pontosan kell
elvégezni.

• Beállításnál a porlasztót a
helyi viszonyokhoz (pl.
klíma, magaslati viszo-
nyok, a benzin minŒsége
és a kétütemı olaj
típusa) kell igazítani.

T

L H
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KARBANTARTÁS

Ezek lerakódást okoznak a gyújtógyertya elektródáin és
mıködési zavarokat,  indítási nehézségeket idézhetnek
elŒ.

Ha a motor teljesítménye alacsony, ha nehéz
beindítani, vagy ha az alapjárat egyenetlen, elŒször
mindig a gyújtógyertyát ellenŒrizze, mielŒtt bármi-
lyen intézkedést tenne.
Ha a gyújtógyertya beszennyezŒdik, tisztítsa meg és
egyben ellenŒrizze, hogy az elektródahézag 0,5 mm-e. A
gyújtógyertyát kb. 1 hónapos üzemidŒ után, vagy szükség
esetén korábban kell kicserélni.

FIGYELEM! Mindig az ajánlott gyújtógyertyatípust hasz-
nálja. Nem megfelelŒ gyújtógyertya tönkreteheti a du-
gattyút/hengert.

Gyújtógyertya
A gyújtógyertya állapotát a
következŒk befolyásolják:

• Hibásan beállított
porlasztó.

• Nem megfelelŒ benzin-
olaj-keverék ( túl sok,
vagy  nem megfelelŒ
olaj).

• Szennyezett levegŒszı-
rŒ.

0,5 mm

Kipufogó
A kipufogó lényege, hogy a
lehetŒ legkisebbre csök-
kentse a zajszintet és a
kipufogógázt elvezesse a
kezelŒtŒl. A kipufogógáz
forró, és szikrákat tartal-
mazhat, amelyek tüzet
okozhatnak, ha a kipufogó
vége száraz és gyúlékony
anyag felé irányul. Egyes
kipufogók speciális szikra-
fogó hálóval vannak
ellátva. Amennyiben a
motor szikrafogó hálóval
felszerelt, a hálót hetente
egyszer meg kell tisztítani.
Erre egy drótkefe a
legalkalmasabb. Ha a háló
esetleg megsérült, cserélje
ki. Az eltömŒdött háló a
motor túlhevüléséhez
vezet, melynek következ-
tében megsérül a henger
és a dugattyú.

A helyesen beállított porlasztó
Helyesen beállított porlasztóval a motor határozottan
gyorsul és teljes gáznál enyhén pöfög. Alapjáraton a lánc
nem foroghat. A túl sovány keverékre beállított L szabá-
lyozó nehézségeket okozhat az indítást és a gyorsulást
illetŒen. A túl sovány keverékre beállított H szabályozó
kisebb teljesítményt, elégtelen gyorsulást nyújt és/vagy
motorhibát okoz.

A túl dús keverékre beállított L és H szabályozók elégtelen
gyorsulást illetve túl alacsony munkafordulatszámot
eredményeznek.

FIGYELEM! Soha ne dolgozzon olyan gallyazófırésszel,
melynek kipufogója rossz állapotban van.

LevegŒszırŒ
A levegŒszırŒt rendszeresen meg kell tisztítani a portól és
a szennyezŒdésektŒl, hogy elkerüljük a:

• Porlasztási zavarokat

• Indítási problémákat

• Rosszabb teljesítményt

• Indokolatlan kopásokat a motor részein

• Túl magas üzemanyagfogyasztást

Tisztítás/csere
Tisztítsa meg a szırŒt 25
óra üzemidŒ után, vagy ha
erŒsen poros környezetben
dolgozik, gyakrabban.

Szerelje le a levegŒszırŒ
fedelét és vegye ki a
szırŒt. Szappanos vízzel
mossa át. Ügyeljen rá,
hogy a szırŒ száraz
legyen, amikor visszasze-
reli. Egy hosszú idŒn át
használt szırŒ soha nem
lehet teljesen tiszta, ezért
a szırŒt bizonyos idŒköz-
önként cserélni kell. Egy
sérült levegŒszırŒt mindig
ki kell cserélni.
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KARBANTARTÁS
Karbantartási útmutató
Az alábbiakban néhány általános karbantartási mıveletet
mutatunk be. További felvilágosításért forduljon szerviz-
mıhelyéhez.

Napi karbantartás

1. Végezze el a gallyazó-
fırész külsŒ tisztítását.

2. EllenŒrizze, hogy a
heveder sértetlen-e.

3. EllenŒrizze, hogy a
gázszabályozó biztosí-
tózár és a gázszabá-
lyozó biztonságosan
mıködnek-e.

4. EllenŒrizze, hogy a
gyújtáskapcsoló
mıködik-e.

5. EllenŒrizze, hogy a
fırészlánc alapjáraton
nem forog-e.

6. Tisztítsa meg a
levegŒszırŒt. Szükség
esetén cserélje ki.

7.  EllenŒrizze, hogy a
kábelek és kábelcsat-
lakozók sértetlenek és
szivárgásmentesek-e.

8. EllenŒrizze a vágóré-
szeket a sérüléseket,
kopást és olajszivár-
gást illetŒen.

9. EllenŒrizze, hogy a
csavarok és anyacsa-
varok jól meg vannak-
e húzva.
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HıtŒrendszer
A lehetŒ legalacsonyabb
munkahŒmérsékletet a
motorra felszerelt hıtŒrend-
szer biztosítja. Részei:

1. Az indítószerkezet
levegŒnyílása

2. A forgókerék csavarla-
pátjai

3. A henger hıtŒbordái

4. Hengerfedél (a levegŒt a
henger felé vezeti)

A hıtŒrendszert tisztítsa
meg kefével hetente
egyszer, vagy nehezebb
körülmények között végzett
munka esetén gyakrabban.

A vágószerszám csatlako-
zó része gömbcsuklóval
van ellátva, hogy a munka
során könnyen lehessen
változtatni a vágási szöget.

A gömbcsuklót körülvevŒ
gyırı pontos beállítása
lényeges. Hogy a gömb-
csukló szorosabb (mere-
vebb) legyen, húzza meg a
a rögzítŒ anyacsavart.

Hogy a gömbcsukló lazább
(könnyebben mozgatható)
legyen, lazítsa meg az
anyacsavart.

FIGYELEM!
Beállításnál a motor nem járhat!

A gömbcsukló beállítása

!

A szennyezett vagy eltömŒdött hıtŒrendszer a
motor túlmelegedéséhez vezethet, amely a henger
és a dugattyú sérülését okozza.

A láncmeghajtó
kerék cseréje
Szerelje le a hajtókereket
egy kombinált fogó és egy
hatlapú kulcs segítségével.

FIGYELEM! Balmenetes.

A nyél tisztítása
Használat után mindig
tisztítsa meg a nyelet. A
repedésekben lerakódott
szennyezŒdések elektro-
mos vezetŒk lehetnek és
elektromos vezetékhez
érve személyi sérüléseket
okozhatnak.
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KARBANTARTÁS
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Havi karbantartás

1. Tisztítsa ki az üzem-
anyagtartályt benzinnel.

2. Tisztítsa meg a porlasz-
tót és környékét.

3. Tisztítsa meg a ventilá-
tort, illetve a körülötte
lévŒ területet.

4. EllenŒrizze, és szükség
esetén cserélje ki az
üzemanyagszırŒt és az
üzemanyagcsövet.

5. EllenŒrizzen minden
kábelt és csatlakozót.

6. Cseréljen gyújtógyer-
tyát.

7. Tisztítsa ki a hidraulikus
olaj-tartályt.

Heti karbantartás

1. EllenŒrizze az indító-
szerkezetet, annak
zsinórját és ellenrugó-
ját.

2. EllenŒrizze, hogy a
rezgésizolátorok
sértetlenek-e.

3. Tisztítsa meg a
gyújtógyertyát kívülrŒl.
Szerelje ki a gyertyát
és vizsgálja meg a
gyújtótávolságot.

Állítsa be a távolságot
0,5 mm-re, vagy
cseréljen gyertyát.

4. Tisztítsa meg a
forgókerék csavarla-
pátjait.

5. Tisztítsa meg, vagy
cserélje ki a kipufogó
szikrafogó hálóját.

6. Tisztítsa ki a porlasz-
tóteret.

7. Tisztítsa meg a henger
hıtŒbordáit, majd
vizsgálja meg, hogy az
indítószerkezet
levegŒbeszívása
akadálytalan-e.

8. Tisztítsa ki a levegŒ-
szırŒt.
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Mıszaki adatok
Rezgésszintek
Az ISO7505 rezgésszırŒ szerint mért
gyorsulási érték,  maximális
fordulatszám, terheletlen motor esetén:

Bal (nyél), alapjárat/max.
fordulatszám, m/s2 1,0/1,9

Jobb (gázkar), alapjárat/max.
fordulatszám, m/s2 1,0/2,1

Vágófelszerelés
Nyélhosszúság max., m 2-3-4-6

Pengehossz, hüvelyk/cm 6/16

Láncfogosztás, hüvelyk 3/8

Vastagság, vezetŒszem, mm 1,3

Fogszám, meghajtókerék 8

Mıszaki adatok
Motor
Hengerırtartalom, cm3 48,7

HengerátmérŒ, mm 44,0

Lökethossz, mm 32,0

Alapjárati fordulatszám, ford./perc 2 500

Ajánlott munkafordulatszám, ford./perc 11 500

Max. motortelj., (ISO8893) 2,1 kW/9 500

ford./perc

Hidraulikus erŒátvitel
Hidraulikus motor kapacitása, cm3/ford. 1,4

Hidraulikus szivattyú, cm3/ford. 1,2

Üzemi nyomás, magasnyomású kábel, bar 130

Olajátáramlás, liter/perc 2-13

Gyújtás
A gyújtószerkezet gyártója/típusa Electrolux, ET

Gyújtógyertya Champion RCJ7Y

Elektródahézag, mm 0,5

Üzemanyag/olajrendszer
A porlasztó gyártója/típusa Walbro HDA86

Az üzemanyagtartály térfogata, liter 0,90

A hidraulikus olaj-tartály térfogata, liter 1,3

Lánckenés típusa automatikus

Súly
A vágófelszerelés nélküli motor, kg 7,0

A nyél a vágórészekkel együtt,  kg

2m 2,2

3m 2,4

4m 2,9

6m 4,0

Zajszintek
A kezelŒ hallószervénél fellépŒ
hangnyomásszint terheletlen motor
esetében, egyenletes alapjárat/
max. fordulatszám  megoszlásnál:
50%/50% dB(A), Lp dB(A) 94

A zajszint terheletlen motor  esetében,
egyenletes alapjárat/max. fordulatszám
megoszlásnál:
50%/50% dB(A), Lw dB(A) 108

Ung-5 250PS Bruk 97-06-25, 10.5124



Hungarian – 25



26 – Hungarian
´*2zC¶8h¨



Hungarian – 27



28 – Hungarian
´*2zC¶8h¨


