
Jak dbać o sprzęt tnący
Porady, instrukcje, wskazówki

PORADNIK
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NAsze NAjlePsze PORADy! 

Za pomocą tego poradnika chcemy przekazać 
ważne informacje, których nigdzie indziej nie 
znajdziesz, dotyczące narzędzi tnących. 
Łańcuch, prowadnica i koła zębate, to pod-      
zespoły, które muszą ze sobą współpracować 
aby zapewnić idealne rezultaty cięcia pilarką 
łańcuchową.

Poradnik ten odpowiada na większość  pytań, 
które otrzymywaliśmy przez lata od naszych 
klientów. Nawet jeśli masz już doświadczenie 
związane z obsługą pilarek, serdecznie zapra-
szam do przeczytania tego poradnika. Zawiera 
on wiele przydatnych informacji, szczególnie o 
stosowaniu pilarek łańcuchowych na naszych 
trakach. Dowiesz się: 
• jak obsługiwać narzędzia, 
• kiedy należy zaostrzyć łańcuch, 
• jak dbać o łańcuchy 
• jak wybrać odpowiedni olej 
• jak dbać o prowadnicę 
• kiedy należy wymienić koło zębate 
• jak naostrzyć łańcuch 
• jak szybko wykryć usterkę.

Mam nadzieję, że zebrane w tym poradniku 
rady i wskazówki będą dla Was przydatne.

Mattias Byström
Product Manager i Wiceprezes Zarządu 
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Narzędzia tnące - Poradnik

Obsługa nOwych narzędzi
Właściwe użytkowanie oraz konserwacja łańcucha 
tnącego są konieczne nie tylko dla zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas pracy z pilarką, ale przede 
wszystkim zwiększają trwałość całego układu tnącego 
i wydajność piły łańcuchowej. Poznaj cztery proste za-
sady użytkowania łańcucha tnącego, które pozwolą Ci 
zaoszczędzić czas, zdrowie i pieniądze, a na dodatek nic 
Cię nie kosztują:
- łańcuch tnący musi być zawsze odpowiednio napięty,
- łańcuch tnący musi być dobrze smarowany,
- wysokość ogranicznika musi być wyregulowana,
- zęby tnące łańcucha muszą być zawsze naostrzone.

Przed pierwszym użyciem nowej prowadnicy i łańcucha 
należy je nasmarować. Do przesmarowania row-
ka w prowadnicy polecam stosować olej adhezyjny                         
(nr 9999-000-5100). Spryskaj nim również łańcuch przed 
założeniem na prowadnicę. W ten sposób zapewnisz 
odpowiednie smarowanie od pierwszego uruchomienia.

Smaruj rowek prowadnicy za każdym razem gdy zmie-
niasz łańcuch. Przed rozpoczęciem pracy uruchom pilarkę 
na kilka sekund bez obciążenia, aby doprowadzić olej 
do układu tnącego. Po wykonaniu jednego, dwóch cięć 
sprawdź stan napięcia łańcucha. Przy nowym łańcuchu 
bardzo często dochodzi do jego poluzowania po wykona-
niu pierwszych cięć.

Sprawdź naszą ofertę środków smarujących na www.logosol.pl.

zaOstrz w OdpOwiednim mOmencie
Jeśli będziesz dbał o dobry stan osprzętu tnącego 
uzyskasz odpowiednie wymiary cięcia, zwiększysz 
żywotność łańcucha i będziesz szybciej przecierał.
Cięcie wzdłużne na traku ma swoją specyfikę. Ważne jest, 
aby osprzęt tnący był w dobrym stanie. W innym wypad-
ku może narażać pilarkę na ekstremalne obciążenia. Do 
cięcia wzdłużnego wymagane jest stosowanie pilarek o 
większych mocach, potrzeba również użyć nieco więcej 
siły podczas cięcia. Musisz zwracać szczególną uwagę na 
osprzęt tnący. Podczas przecierania twardych gatunków 
drewna, suchych kłód i kłód o dużych średnicach należy 
upewnić się, że prowadnica jest w dobrym stanie a 
łańcuch odpowiednio zaostrzony. 

Jeśli wyczujesz, że coś jest nie tak, należy natych-          
miast przerwać pracę. Wyłącz pilarkę, jeśli zauważysz, 
że:
• musisz użyć większej siły do przesuwania pilarki
• trociny są drobniejsze niż zwykle
• prowadnica nadmiernie się nagrzewa
• wykończenie powierzchni jest słabe
• pilarka nie tnie prosto
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Po przecięciu 3-4 kłód świerku, sosny lub innego po-
dobnego gatunku drewna, należy zaostrzyć łańcuch. 
W niektórych przypadkach ilość kłód może się zmienić. 
Częstotliwość ostrzenia zależy w głównej mierze od rodzaju 
przecieranego drewna, czy jest z korą czy bez, czy jest to 
miękki czy twardy gatunek, czy są to kłody o dużych czy 
małych średnicach. Kłody, które są zabrudzone piachem 
powodują szybsze tępienie się łańcuchów. Twarde gatunki 
i suche kłody wymagają od operatora użycia większej siły 
do ich przecięcia w porównaniu z drewnem świerzym i 
miękkim. Jeśli drewno jest idealnie czyste, jeżeli nie ma 
kory lub jeżeli zostało ścięte w okresie zimowym, daje się 
łatwiej przecierać i wydłuża się czas między ostrzeniem 
łańcuchów. 

Nie ma reguły dotyczącej czasu używania pilarki;  to sam 
operator musi ocenić to w trakcie pracy.

Jeśli chodzi o łańcuch, należy pamiętać aby: 
• zęby prawe i lewe były tak samo ostrzone,
• ostrzyć zęby pod odpowiednim kątem,
• ograniczniki głębokości były na odpowiednim                   

poziomie,
• nigdy nie dopuszczać do całkowitego stępienia się 

łańcucha.

Jeżeli zauważysz pierwsze oznaki tępienia się łańcucha jak 
najszybciej zaostrz go lub wymień na nowy.

Nierówno założony łańcuch na prowadnicę może się 
zerwać i uszkodzić prowadnicę.

wystarczy LeKKO przeOstrzyĆ
Przy cięciu wzdłużnym bardzo ważne jest, aby prawidłowo 
ostrzyć łańcuch. Przy tym rodzaju cięcia, zęby muszą 
być ostre aby mogły dobrze rozcinać wzdłużnie  włókna. 
Wzdłużne cięcie szybciej naraża łańcuch na stępienie się 
lub uszkodzenie. Jeżeli w miarę szybko zauważysz pierwsze 
oznaki tępienia się łańcucha to wystarczy dosłownie parę 
ruchów pilnika, aby ząb znów był ostry. 

Ostrzenie łańcucha tnącego, to czynność, którą należy 
wykonywać regularnie, zawsze wtedy, kiedy wyraźnie 
spada wydajność cięcia.
Dobrze naostrzony łańcuch szybko poradzi sobie z 
przecięciem każdej kłody, tępy spowalnia pracę i mocno 
obciąża pilarkę. 

Wszystkie ostrzone zęby muszą w miarę ostrzenia 
pozostawać tej samej długości. Może zaistnieć sytuacja, 
że w wyniku zatępienia jeden lub dwa zęby po naostrze-
niu będą nieco krótsze, pozostałe dojdą do nich w miarę  
ostrzenia. Nie wolno jednak pozostawiać jednego czy 
dwóch zębów dłuższych, bo będą szarpać w czasie cięcia.

dbaJ O łańcuch



5

Narzędzia tnące - Poradnik

Ostrzenie na OstrzarKach 
eLeKtrycznych

Używając ostrzarki elektrycznej ważne jest, aby zdjąć 
możliwie jak najmniejszą ilość powierzchni zęba. W ten 
sposób unika się przegrzewania łańcucha i wydłuża się 
jego żywotność. Jeżeli łańcuch jest uszkodzony, np. po 
gwoździu, można spróbować wykonać ostrzenie w kilku 
etapach. LOGOSOL zaleca ustawienie kąta nostrzenia na 
wartość 10 stopni i kąt natarcia tarczy na 60 stopni. 
Zmniejszenie kąta ostrzenia (np. 5 stopni) daje nieco 
lepszą jakość powierzchni, a zwiększenie kąta natarcia 
na bardziej “agresywne” (np. na 65 stopni) umożliwi 
zwiększenie szybkości cięcia. Wiąże się to jednak ze       
wzrostem ryzyka falowania prowadnicy. Fabrycznie nowe 
łańcuchy ostrzone są “agresywnie” na 65 stopni. Czasem 
można zauważyć, że łańcuch dość szybko się stępi i że 
przetarta powierzchnia jest lekko pofalowana. W takim 
przypadku zastosuj nasze zalecenia a jakość powierchni 
powinna znacząco się poprawić.

Ostrzenie ręczne
Stosując ręczną ostrzarkę również można uzyskać dobre 
rezutaty. Wymaga to jednak dobrej wiedzy i dużo prak-
tyki. W przypadku ręcznego ostrzenia szczególnie trudno 
jest zachować odpowiedni kąt ostrzenia zęba. Niezacho-                
wanie odpowiedniego kąta może spowodować, że 
łańcuch będzie krótko ostry i będzie się bardzo szybko 
tępił. Pierwszą oznaką tępienia jest pofalowana po-                                                                                                                 
wierzchnia po przecięciu. Nawet osoby, które mają 
wieloletnie doświadczenie w ręcznym ostrzeniu często 
decydują się na zakup ostrzarki elektrycznej, która 
zapewnia o wiele lepsze efekty

OstrzarKa ręczna  pFerd 
Przy korzystaniu z ostrzarki ręcznej Pferd z dwoma pilni-
kami, łańcuch jest  często  ostrzony “agresywnie”. W 
zależności od podziałki łańcucha należy dobrać średnicę 
pilnika okrągłego.              

W tym samym czasie spiłowywane są ograniczniki 
zagłębienia. Ogranicznik wysokości reguluje szerokość 
szczeliny wrębowej wpływającej na grubość. Należy 
zwracać uwagę, aby ich za mocno nie spiłować. Zbyt 
niskie ograniczniki zagłębienia zwiększają skłonność 
pilarki do odbić wstecznych. Zbyt duże z kolei mogą 
spowodować blokowanie się łańcucha, który będzie 
„wbijał się” w drewno. Wysokość ogranicznika należy 
regulować średnio co 3-4 ostrzenia łańcucha za pomocą 
specjalnego przymiaru i pilnika płaskiego.

uchwyt dO Ostrzenia 
To niezbędne i bardzo przydatne narzędzie ułatwiajace 
ręczne ostrzenia. posiada zaznaczone kąty ostrzenia. 
Utrzymuje łańcuch w mocnym uścisku.

Na automatycznej ostrzarce LogosoL zawsze 
uzyskasz doskonale naostrzone łańcuchy. 

Przymiar i łańcuch do ograniczników, ostrzarka Pferd,
ostrzarka prowadnic i uchwyt do łańcuchów.
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Ogranicznik 
głębokości

Warstwa 
chromu

Kąt ostrzenia
Stępiona krawędź

Powierzcninia, którą 
trzeba delikatnie spiłować

Nowa ostra 
powierznia zęba

utrzymuJ chrOm na Krawędzi!

Każdy ząb łańcucha jest pokryty bardzo cienką warstwą 
chromu, która odpowiada za ostrość i trwałość. Łańcuch 
będzie tak długo utrzymywał ostrość jak długo na 
krawędzi zęba będzie znajdowała się warstwa chromu 
Jeśli zbyt długo będziesz ciął łańcuchem może dojść 
do jego przegrzania i uszkodzenia warstwy chromu. 
Konsekwencją tego będzie brak poprawnego zaostrzenia 
łańcucha. Owszem, można go przeostrzyć jednak bardzo 
szybko będzie się tępił i ponownie może dojść do prze-
grzania. Aby łańcuch ponownie doprowadzić do ostrości 
należy spiłować dużą ilość zęba. Pamiętaj, że przegrzany 
łańcuch nigdy nie będzie już aż tak dobrze ciął!

 Jeśli zaostrzysz łańcuch przed jego całkowitym 
stępieniem, ilość spiłowanej powierzchni zęba będzie 
minimalna. Tarcza ścierna musi jedynie delikatnie 
dotknąć zęba, aby znowu był ostry. Jeśli łańcuch będzie 
ostrzony częściej oznacza to, że będzie używany dłużej.

Ostrzenie ręczne
Postępuj następująco: Przyłóż ostrzarkę prostopadle 
do prowadnicy (90 stopni między boczną powierzchnią 
prowadnicy a pilnikiem). Naostrz zeby tnące najpierw po 
jednej stronie piły łańcuchowej.
Ostrzenie należy prowadzić od wewnętrznej strony zęba 
do zewnętrznej. Po naostrzeniu zebów z jednej strony, 
odwróć pilarkę i powtórz operację. 

Do ostrzenia łańcuchów PMX LOGOSOL zaleca się 
używanie pilników okrągłych o średnicy 4,8 mm.

strona zewnętrzna

strona wewnętrzna

- Okrągły pilnik znajdujący się w ostrzarce ręcznej   
  kładziemy na górną płytkę i ogranicznik głębokości.

- Zęby tnące należy ostrzyć zawsze od strony wewnętrznej. 
  Zmniejszy to siłę potrzebną do ich naostrzenia.

- Najpierw ostrzymy zęby tnące z jednej strony prowad-
  nicy. Po zakończeniu obracamy piłę i ostrzymy zęby z  
  drugiej strony łańcucha.

- Wszystkie zęby powinny mieć tę samą długość.
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Narzędzia tnące - Poradnik

napięcie łańcucha
Regularne napinanie piły łańcuchowej służy 
bezpieczeństwu operatora oraz redukuje jej zużycie 
i prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń. Za-
leca się więc każdorazowo przed rozpoczęciem pracy 
skontrolować napięcie piły łańcuchowej i ewentualnie je 
skorygować. Podczas pracy pilarką piła łańcuchowa na-
grzewa się i następuje jej wydłużenie.
Odpowiednio napięty łańcuch na prowadnicy jest 
podstawą do przedłużenia żywotności całego układu 
tnącego. Dzięki kilku wskazówkom możesz skutecznie 
uniknąć dodatkowych kosztów i problemów związanych 
pracą pilarki. Nie należy regulować napięcia łańcucha  
bezpośrednio po zakończeniu pracy pilarką. Przed doko-
naniem regulacji napięcia, prowadnica z łańcuchem 
powinny ostygnąć. Ponieważ podczas stygnięcia piła 
łańcuchowa kurczy się, absolutnie nie należy jej napinać 
ani wymieniać, gdy jest rozgrzana. Nieprzestrzega-
nie tej wskazówki może doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń prowadnicy i wału korbowego silnika. Zaleca 
się każdorazowo po zakończeniu pracy pilarką lekko 
poluzować piłę łańcuchową. Jest to szczególnie istotne w 
mroźne dni. 
Należy także pamiętać, aby podczas wszystkich prac 
konserwacyjnych  zawsze używać rękawic ochronnych, 
które chronią przed przypadkowym skaleczeniem ostrym 
łańcuchem tnącym.
 
Przed przystąpieniem do napinania łańcucha w pierwszej 
kolejności wyłącz silnik pilarki - w przypadku pilarek 
elektrycznych odłącz pilarkę z gniazdka zasilającego. 
Pamiętaj, że odpowiednio naciągnięty łańcuch przylega 
do prowadnicy tak dobrze, że przy próbie jego ręcznego 
wyciągnięcia - ogniwa tnące nie wychodzą całkowicie z 
rowka prowadnicy.

przechOwywanie łańcuchów 
Biodegradowalne oleje do smarowania łańcuchów 
krzepnną po czasie. Oznacza to, że zużyty łańcuch 
może zesztywnieć. Aby móc ostrzyć łańcuch, musi być 
on elastyczny i oczyszczony z resztek oleju. Jeżeli nie 
będziesz używał łańcucha przez dłuższy czas spryskaj go 
uniwersalnym olejem. Jezeli łańcuch zesztywniał można 
go umieścić na jakiś czas w mieszaninie ciepłej wody 
z płynem do mycia naczyń a następnie wyczyścić go 
szczotką.

OgraniczniKi głębOKOści 
Wysokość ogranicznika. Temat często lekceważony, bo 
nieprawidłowa wysokość ograniczników na pierwszy 
rzut oka nie jest widoczna. O ile długość zębów, kąty i 
głębokość zaostrzenia można ocenić „na oko”, o tyle 
wysokość ograniczników nie. Najczęściej ustawiona fab-
rycznie w łańcuchach typowych o podziałce 0,325 lub 
3/8 różnica pomiędzy krawędzią tnącą zęba a brzegiem 
ogranicznika to 0,60 – 0,70 mm. Wartość ta powinna być 
zachowana w miarę zużywania łańcucha. 

Ważne, aby ograniczniki były odpowiedniej wysokości 
i na wszystkich zębach takie same. Można to osiągnąć 
jedynie używając pilnika do zbierania ograniczników. 
Łańcuch z nierówno zebranymi ogranicznikami będzie 
szarpał. Jeszcze bardziej niebezpieczne jest zbyt moc-
ne zbieranie ograniczników. Łańcuch taki jest niebez-             
pieczny, daje potężne odbicia na końcówce prowadnicy 
i nie da się nim wykonać bezpiecznych cięć. Silne odbicia 
i szarpnięcia mogą ponadto doprowadzić do awarii np. 
napinacza łańcucha.
Odstęp ogranicznika zagłębienia zmniejsza się poprzez 
ostrzenie zęba tnącego. Po naostrzeniu wszystkich zębów 
tnących należy sprawdzić i ewentualnie dostosować 
odstęp ogranicznika zagłębienia. Do sprawdzenia 
odstępu ogranicznika należy używać odpowiedniego przy  
miaru dostosowanego do danego typu łańcucha.

Po każdych 3-4 ostrzeniach łańcucha, należy wyregulować 
ograniczniki głębokości cięcia. Kładziemy przymiar na 
każdy element tnący. Wyrównujemy płaskim pilnikiem 
wystający ogranicznik ogniwa.

Zaokrąglamy ogranicznik, aby nadać mu właściwy kształt.
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          zadbaJ O prOwadnice
Prowadnice mogą być wytwarzane dwoma sposo-
bami. Laminowane prowadnice składają się z trzech                             
zespawanych elektrycznie płyt, przy czym środkowa płyta 
została wydrążona na dużej powierzchni. Wydrążenie po-
zwala zredukować ciężar prowadnicy aż o 15 %.
W prowadnicach wykonanych z jednego kawałka metalu 
jest rowek jest frezowany. Ich spręzystość sprawia, że są 
elastyczne i nie są podatne na zginanie.  
Istnieje wiele czynników, które wpływają na żywotność               
i wydajność prowadnic. Najwięcej usterek prowadnic 
jest spowodowane brakiem smarowania, niewłaściwym 
napięciem łańcucha lub niewłaściwą techniką pracy.

serwisOwanie prOwadnicy 
Upewnij się, że bierznie prowdanicy są na jednym po-
ziomie przy każdej zmianie łańcucha tnącego. Za pomocą 
szlifierki taśmowej LOGOSOL (nr kat.: 7804-000-0005) 
można łatwo utrzymać prowadnice w dobrym stanie. 
Możesz również skorzystać z ręcznej ostrzarki UKF.

Jeśli położysz prowadnicę na równej powierzchni, obie 
bierznie powinny być na tym samym poziomie na całej 
długości prowadnicy. Jeżeli zauważysz nierówności 
oznacza to, że używany był tępy łańcuch i doprowadził 
do “wybrania” jednej z bierzni. Należy je niezwłocznie 
wyrównać.

Poszerzanie się rowka prowadnicy i zużycie krawędzi 
prowadzących jest zjawiskiem normalnym po pewnym 
czasie eksploatacji. Przy pomocy ostrzarki UKF wyrównaj 
krawędzie prowadzące, oraz usuń grad na ich brzegach. 
Grad pozostajacy na prowadnicy może pękać i uszkadzać
bieżnie prowadnicy. 

chłOdzenie Oszczędza prOwadnice
Podczas szybkiego przecierania może dochodzić do 
przegrzewania się prowadnicy, nawet przy sprawnym 
smarowaniu łańcucha. Często dzieje się tak podczas 
przecierania suchego drewna i twardych gatunków.

Jeżeli temperatura narzędzi skrawających będzie zbyt 
wysoka, obniżą się właściwości oleju co w konsekwencji 
przyspieszy tępienie się łańcucha. W przypadku pilarek 
elektrycznych Logosol rozwiązaniem jest zastosowanie 
opcjonalnego systemu chłodzenia prowadnicy 
(nr kat.: 6605-000-0100).

Bierznie prowadnicy na tym samym poziomie po obu stronach prowadnicy.

Ręczna ostrzarka UKF

System chłodzenia nie dopuszcza do przegrzania prowadnicy.

Rowek
Bieżnie

Kanał olejowy

90o 90o

szerOKOśĆ rOwKa 
Dla łańcucha PMX 1,3 mm szerokość rowka, tj. odległość 
między bierzniami, powinna wynosić 1,40-1,45 mm.   
Jeśli odległość ta jest większa istnieje ryzyko, że pro-
wadnica będzie zużywała się szybciej i uzyskasz gorsze 
wykończenie przetartej powierzchni.

Krawędzie 
prowadzące są 
zużyte od
środka. 
Rowek staje się
zbyt szeroki.

Na zewnętrznych 
stronach ścianek
bieżni powstają 
nierówności.
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utrzymuJ w czystOści 
Przed wymianą łańcucha tnącego należy dokładnie 
oczyścić rowek prowadnicy. W przypadku dużych skupisk 
brudu w rowku, łańcuch może łatwo wysunąć się z pro-
wadnicy. Dodatkowo istnieje ryzyko, że zalegający brud 
wchłonie olej do smarowania prowadnic, powodując, 
że zabraknie go na dolnej stronie prowadnicy narażonej 
na szczególne obciążenia. Prowadzi to do silnego roz-                 
grzania, a tym samym mocnego zużycia piły łańcuchowej 
i prowadnicy. Czyszczenie rowka prowadnicy można 
przeprowadzić przy pomocy cienkiego śrubokręta lub in-
nego ostrego przedmiotu. Nową piłę łańcuchową należy 
przed wprowadzeniem w drewno przez kilka sekund 
“docierać” do prowadnicy.

sprawdzaJ Kanał OLeJOwy
Przed montażem prowadnicy z łańcuchem upewnij się, 
że jest ona czysta. W szczególności zwóć uwagę czy w 
kanale olejowym nie pozostały resztki trocin. 
Niedrożny kanał  nie  zagwarantuje  poprawnego smaro-
wania łańcucha co w konsekwencji doprowadzi do usz-
kodzenia prowadnicy i łańcucha. Zalecamy również 
sprawdzać kanał olejowy nawet w nowych prowadnicach. 

Przed montażem oczyść powierzchnię prowadnicy, która 
będzie stykała się z częściami pilarki.  Zwróć uwagę czy 
kanał olejowy w prowadnicy pokrywa się z kanałem ole-
jowym pilarki. Jeżeli nie będą do siebie pasowały nigdy 
nie należy zakładać takiej prowadnicy. Olej z pilarki nie 
będzie podawany do kanału prowadnicy i będzie wyciekał 
na zewnątrz pilarki. 

Do rowka prowadnicy stale musi być dostarczany 
olej. Brak smarowania powoduje zwiększenie tarcia, 
przyspiesza zużycie elementów tnących i zwiększa 
możliwość powstania awarii.

przebarwienia prOwadnicy 
Nieprawidłowe obsługiwanie się pilarką może 
spowodować pojawienie się niebieskich przebarwień na 
prowadnicy. 

W miejscach tych gwałtownie spada twardość i wzrasta 
zużycie. Powodem tego mogą być wyszczerbienia, brak 
smarowania, niewłaściwa technika pracy lub zbyt szybkie 
przecieranie wywołujące zbyt duży nacisk ogniw łańcucha 
na ścianki rowka prowadnicy.  Wymień prowadnicę.

Aby tego uniknąć, zalecamy aby nie przecierać szybciej 
niż 8m/min, czyli 15 sekund na odległość 2 m.

praca w nisKich temperaturach
Cięcie zamarzniętego drewna jest przyczyną przyspieszo-
nego zużycia ogniw tnacych wokół nitów. Podane poniżej 
zasady mogą ograniczyć to zjawisko.

OLEJ
dodaj 25% benzyny lub oleju napędowego do oleju 
smarujacego. Zwiększ dwukrotnie wydajność smaro-
wania tą mieszanką i upewnij się, że pompa olejowa po-
daje olej do prowadnicy

NAPIĘCIE ŁAŃCUCHA
Utrzymuj właściwe napięcie łańcucha, często sprawdzaj.

ZĘBY TNĄCE
Często podostrzaj zęby tnące. Sprawdzaj ich stan co 
godzinę albo częściej. Nie tnij szybko.

OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI
Podczas każdego ostrzenia sprawdzaj wysokość ogranicz-
ników.

PROWADNICA
Czyść rowek prowadnicy i kontroluj drożność kanału ole-
jowego. Prowadnicę należy obracać w celu uzyskania jej 
równomiernego zużycia.

ZĘBATKA NAPĘDOWA
Wymieniaj zębatkę po zużyciu trzech, czterech łańcuchów 
lub częściej.

Kanał olejowy

Powierzchnia styku
z pilarką

Nadmiernie wyrobiony rowek prowadnicy 
powoduje wychylanie się łańcucha .

                     ROWEK PRAWIDŁOWY         ROWEK WYROBIONY



10

Prowadnica ma być skierowana dokładnie równolegle w 
kierunku cięcia. W tym celu musi być zamontowana do 
pilarki w pozycji poziomej. Nawet niewielkie odchylenie 
rzędu  kilku dziesiątych milimetra będzie powodowało 
odchylenia w cięciu. Źle zamocowana prowadnica może 
ciąć krzywo. (zobacz rozwiązywanie problemów na stro-
nie 13). 

SPraWDź: Oczyścić prowadnicę w miejscu gdzie będzie 
się stykała z częściami pilarki. Jeżeli zauważysz złuszczjącą 
się farbę usuń ją. Zamontuj prowadnicę bez łańcucha. 
Pomagając sobie ściśkiem zamocuj na prowadnicy długi 
i prosty element (poziomica, rura kwadratowa, alumi-
niowy profil) o długości ok. 1 m. 
Zmniejsz odległość pomiędzy górną powierzchnią szyny 
prowadzącej traka a końcami długiego elementu. Jeżeli 
odległości są różne oznacza to, że prowadnica nie jest 
ustawiona równolegle wzgledem szyny prowadzącej.  
Należy dokonać następujących regulacji. 

Pilarka elektryczNa: Poluzuj dolną podstawę pro-
wadnicy. Umieścić cienkie metalowe taśmy (np. 1-3 war-
stwy taśmy wyciętej z puszki po napoju) pod podstawę. 
Dokręć podstawę i mocno naciągnij pasek napędowy, a 
następnie poluzuj o około pół obrotu  śrubę do naciągu 
paska (zniwelujesz napięcie na dolnej podstawie pro-
wadnicy). 

Pilarki elektryczne są fabrycznie ustawione. Jeżeli nie ma zachowanej 
prostoliniowości cięcia należy sprawdzić  ustawienie prowadnicy.

Pilarka SPaliNOWa: Zakładaj płaskie podkładki M6 
między płytą sań pilarki i plastikowymi wodzikami sań do 
momentu, aż prosty element zamocowany do prowad-
nicy będzie równoległy do szyny prowadzącej. Regulacja 
ta jest konieczna w większości przypadków, gdy zamon-
tujesz inną pilarkę niż Stihl.

SPraWDź Wymiary: Długi element nie powinien być 
nachylony w dół, w kierunku cięcia. Lepiej jest, jeśli pro-
wadnica jest ustawiona o dziesiątki milimetra w górę.

prOstOLiniOwOśĆ cięcia
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Najwięcej usterek zębatek napędowych spowodowane 
jest zbyt słabym napięciem łańcucha lub za długim okre-
sem eksploatacji zębatki.
Zębatki napędowe nie są częściami szczególnie drogimi. 
Nie należy wiec robić oszczędności przez przedłużanie 
czasu ich eksploatacji. Uszkodzona lub zbyt mocno wyek-
sploatowana zębatka może być przyczyną awarii znacz-
nie od niej droższych części jak np. prowadnica.

W przypadku pęknięcia łańcucha, przyczyną może być 
nieodpowiednie dobranie łańcucha do zębatki. Aby 
zapewnić najlepsze rezultaty cięcia, należy wymieniać 
zebatkę co cztery, pięć łańcuchów. Gdy łańcuchy będą już 
zużyte i nie nadawały się do ostrzenia, należy wymienić 
również prowadnicę i zębatkę. Zakładając nowy łańcuch 
na starą zębatkę, może dojść do jego natychmiastowego 
zerwania. Łańcuch PMX i łańcuch standardowy 3/8“ ko-
rzysta z tej samej zębatki napędowej.

Upewnij się, że masz dobrą zębatkę. Łańcuch PMX pasuje 
na standardową zębatkę 3/8, ale nie można użyć standar-
dowego łańcucha 3/8“ na zębatki Picco. Zamontowanie 
łańcucha 3/8’’ na zębatkę Picco skutkować będzie zde-
formowaniem ogniw łańcucha, a to doprowadzi do prze-                                                                                                                   
grzania i złego prowadzenia łańcucha w rowku prowad-
nicy. 

Do pilarek elektrycznych Logosol serii E4000/E5000/
E8000 zalecamy stosowanie pierścienia pływającego. 
Aby go zamontować, na oś zakładany jest adapter. 
Pilarki LOGOSOL Speed Saw korzystają ze specjalnej 
zębatki z 24 zębami. 

Pływający pierścień z adapterem
nr kat: 0000-642-1250

Stały bęben napędowy 
do pilarek spalinowych.

Pierścień pływający z adapterem
do pilarek elektrcznych.

Prowadnica to nic innego jak łożysko ślizgowe, w którym 
olej tworzy powłokę między łańcuchem a rowkiem pro-
wadnicy. Zużycie prowadnicy będzie minimalne tak długo, 
jak między łańcuchem a rowkiem będzie znajdował się 
olej. Jeśli dojdzie do przerw w dostarczaniu oleju (usz-
kodzona pompa oleju, nieodpowiedni lub złej jakości olej, 
za mała ilość podawanego oleju) stal będzie tarła o stal i 
dojdzie do uszkodzenia prowadnicy i zerwania łańcucha.

OdpOwiedni OLeJ
Lepki olej będzie zapewniał równomierne smarowanie 
na całej długości prowadnicy. Dostępne na rynku oleje 
różnią się ceną i jakością. Najlepsze oleje roślinne mają 
takie same właściwości smarne jak oleje mineralne. 
Częstą przyczyną szybkiego zużywania się osprzętu 
tnącego jest stosowanie olejów niskiej jakości. Łatwo 
możesz sprawdzić jego jakość, biorąc kroplę oleju między 
kciuka i palca wskazującego. Dobry olej, po rozwarciu 
palców będzie tworzył wiele, długich, delikatnych “nitek” 
między palcami. LOGOSOL opracował swój własny olej, 
który charakteryzuje się zwiększoną lepkością w porów-
naniu z innymi dostępnymi na rynku olejami. 

Jeśli pilarka nie będzie eksploatowana przez dłuższy okres 
czasu, należy zlać olej a następnie wlać olej mineralny i 
uruchomić pilarkę. Olej mineralny wypłucze z pompy olej 
roślinny. Oleje roślinne mają tendencję do twardnienia 
po okresie kilku miesięcy. Konsekwencją niewykonania 
tej operacji będzie najprawdopodobniej konieczność wy-
miany pompy.

reguLarna wymiana zębatKi

OLeJ dO smarOwania
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OstrzarKi eLeKtryczne 

OstrzarKa standard
Niedroga, funkcjonalna maszyna do 
ostrzenia łańcuchów. Tarcza ścierna 
obraca się z dużą prędkością, co powoduje, 
że   ostrzenie należy przeprowadzać 
bardzo ostrzożnie. 
Kąt natarcia tarczy jest ustawiony
na wartość 60°. Precyzyjnie 
zaostrzy łańcuchy nawet do 
twardych gatuntków drewna.
Ostrzarkę można wyposażyć w opcjonalną tarczę 
diamentową, która zapewni jeszcze lepszą dokładność 
ostrzenia. 

Zasilanie: 230V
Moc silnika: 85W

Obroty tarczy: 4800 obr/min
Ostrzarka, nr kat.: 9999-000-1535

Bardzo dobra ostrzarka. 
Duża tarcza szlifierska ma 
niskie obroty. 
Niweluje tym samym ryzyko 
przegrzania łańcucha. 
Możliwość regulowania
kąta nachylenia tarczy. 

  Zasilanie: 230V
Moc silnika: 180W

Obroty tarczy: 2800 obr/min
Ostrzarka, nr kat.: 9999-000-1540

OstrzarKa prOFi

OstrzarKa autO
Absolutnie bezkonkurencyjna. 

Profesjonalna maszyna, 
która zapewnia idealne ostrzenie. 
Krawędzie zaostrzonych zębów są 

tak samo ostre jak w nowym
łańcuchu. Jest to wyraźnie 

zauważalne podczas cięcia. 
Zaostrzy wszystkie

typy łańcuchów: 1,3 Picco,
łańcuchy 1,6-3/8” oraz 

łańcuchy 0,325. 
Jest wyposażona w przewody z zaciskami do 

podłączenia jej do akumulatora lub ładowarki.  
Zasilanie: 12V

Art. nr: 9999-000-1515

Kamienne tarcze szLiFiersKie 
Wszystkie ostrzarki elektryczne Logosol wyposażone są 
w tarcze szlifierskie o różnych grubościach. Do wszystkich 
typów łańcuchów można użyć najcieńszej o grubości 3-4 
mm Gdy zajdzie konieczność wyrównania ograniczników 
głebokości należy zastosować grubszą tarczę (5-8 mm), 
która nie ma zaokrąglonych krawędzi.

Ważne jest, aby krawędź tarczy dobrze przylegała do zęba. 
Powierzchnia tarczy nie może być uszkodzona.

Tarcze diamenTowe
Czas opuścić epokę kamienia!
Wymień standardową tarczę w 
ostrzarce na mocną i solidną 
tarczę diamentową. 
Różnica między ostrzeniem za 
pomocą  tradycyjnej 
tarczy  ściernej a ostrzeniem 
z tarczą diamentową jest ogromna. 
Stalowy korpus powleczony jest specjalnym materiałem 
ściernym, który  zachowuje swoje właściwości na cały 
okres użytkowania. Masa płyty stalowej daje efekt 
żyroskopowy, który stabilizuje operację ostrzenia. 

Tarcze diamentowe są szczególnie zalecane do ostrzenia 
łańcuchów do cięcia wzdłużnego. 
Opiłki powstające podczas ostrzenia nie przyklejają się do 
powierzchni tarczy. Co jakiś czas tarcza będzie wymagała 
oczyszczenia z żywicy i oleju.
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osTrzarka logosol combi
Ostrzarka Combi automatycznie ostrzy wszystkie typy 
łańcuchów. Z odpowiednią przystawką nadaje się do 
ostrzenia brzeszczotów do traków taśmowych. Unikalna 
technologia zapewnia doskonałą jakość ostrzenia. 
Konstrukcja jest stabilna i zapewnia wysoki komfort pracy. 
Idealnie sprawdzi się w punktach serwisowych narzędzi.

4 Ustawione proporcje między zębem i ogranicznikiem.

4 System sterowania (PLC) z możliwością dostosowania                                                                                                                                     
    do nowych funkcji.

4 Mechanizm wykorzystuje sprężone powietrze. 

4 Precyzyjna kontrola głowicy ostrzącej.    

4 Przekładnia pasowa redukuje wibracje  silnika.

4 Diamentowe tarcze gwarantują idealny kształt                                                                                                                                          
     ostrzonego zęba.

4 Ostrzy ząb i ogranicznik jednocześnie.

OPcJONalNe akceSOria
4 Przystawka do ostrzenia brzeszczotów.
4 Dolna podstawa.
4 System chłodzenia wodą.

Automatyczna ostrzarka Combi idealnie sprawdzi się 
w punktach ostrzenia narzędzi.

przymiar dO OgraniczniKów 
Wysokość ograniczników głębokości należy regulować 
co 4-5 ostrzenie łańcucha. Regulacja ograniczników za 
pomocą płaskiego pilnika to stosunkowo szybka i łatwa 
czynność. Jeżeli używasz ostrzarki elektrycznej przymiar 
posłuży do ustawienia głębokości ostrzenia tarczy. 
Nr kat.: 9999-000-0432

piLniK płasKi
Idealny do korygowania ograniczników głębokości.
Sprzedawany bez uchwytu. 
Art. nr: 9999-000-0481

Wszystkie oferowane przez lOGOSOl narzędzia 
dedykowane są do ostrzenia standardowych łańcuchów 
3/8“ i łańcuchów z podziałką 0,325.  
Więcej informacji na naszej stronie www.logosol.pl

Przymiar i płaski pilnik do regulacji ograniczników.
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rOzwiązywanie prObLemów
prążKi (tarKa) na drewnie: 
Prążkowane wzory na ściętej powierzchni są spowodo-
wane falistym ruchem łańcucha i występują częściej pod-
czas cięcia drewna twardego lub ponadgabarytowego. 
1. Ostrzysz łańcuch zbyt “agresywnie”. 
2. Ograniczniki głębokości są za niskie. 
3. Nowy łańcuch jest naostrzony “agresywnie”. 
4. Uszkodzony rowek w prowadnicy.
5. Prowadnica nie jest ustawiona równolegle do szyny 
prowadzącej. 

Jeśli wyostrzysz łańcuch na ostrzarce Logosol (nr art. 
9999-000-1515) lub innej elektrycznej uzyskasz bardzo 
dobre rezultaty cięcia. Nawet nowe łańcuchy należy 
przeostrzyć w przypadku występowania prążkowania.

piLarKa tnie KrzywO: 
• Prowadnica i łańcuch są zużyte.
• Prawe i lewe zęby łańcucha nie są tak samo ostrzone. 
• Uszkodzone ogniwa tnące z jednej strony łańcucha.
• Szyny prowadzące nie są na tym samym poziomie. 
• Prowadnica jest źle ustawiona na podstawie w pilarce. 

Jeśli prowadnica odbija gdy wychodzi na końcu kłody 
lub jeśli po powrocie pilarki na początek kłody prowad-
nica nie zgrywa się z przeciętą powierzchnią, cięcie nigdy 
nie będzie proste. Przyczyną tego może być obwisanie 
końców kłody. Problem ten dotyczy głównie cienkich 
kłód. Rozwiązaniem jest zamontowanie do traka podpór 
krzyżowych (nr kat. 4500-070-2050) lub podpory uniwer-
salnej.

Podpora uniwersalna

Podpora krzyżowa

Więcej na www.logosol.pl

trOciny są drObne i trzeba 
używaĆ więKszeJ siły dO cięcia
• Łańcuch jest tępy. 
• Ograniczniki głębokości są zbyt wysokie.

prOwadnica się nagrzewa: 
• Łańcuch jest tępy. 
• Ograniczniki głębokości są zbyt wysokie. 
• Zbyt szybka prędkość posuwu pilarki. 
• Łańcuch jest za bardzo napięty. 
• Słabe smarowanie lub niska jakość oleju. 
• Naprężenia wewnętrzne drewna. 
• Źle dobrana zębatka napędowa.

łańcuch się zrywa: 
• Zębatka napędowa jest zużyta. 
• Uszkodzenie łańcucha spowodowane złym smarowa-                                                                                                                                         
   niem.

Obie strOny prOwadnicy 
zużywaJą się szybKO: 
• Zbyt szybkie cięcie. 
• Słabe smarowanie lub niska jakość oleju. 
• Przegrzana prowadnica lub łańcuch. 

Jedna ze ścianeK rOwKa 
prOwadnicy Jest cieńsza
Powodem nierównomiernego zużycia ścianek rowka 
prowadnicy, może być boczne ściąganie łańcucha pod-
czas pracy. Wymień prowadnicę. Jeżeli zjawisko powtarza 
się, należy wymienić także łańcuch.

wyszczerbienia Lub nadmierne 
zużycie Krawędzi prOwadzących
Nadmierne zużycie lub wyszczerbienie w pobliżu 
końcówki może być spowodowane zbyt małym napięciem 
łańcucha. W celu równomiernego zużycia prowad-
nicy, należy co pewien czas obracać ją lub wymieniać 
koncówkę, jeśli jest to możliwe.

prOwadnica nagrzewa się
Zużyta zębatka napędowa odkształca drogę po jakiej 
przemieszcza się łańcuch. To samo dzieje się, jeśli np. 
będzie założony łańcuch 3/8“ na zębatkę Picco.
Innym powodem może być uszkodzona pompa ole-
ju i brak smarowania, które spowoduje nacisk ogniw 
prowadzących na ścianki rowka prowadnicy.
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rOzwiązywanie prObLemów 
przedwczesne zużycie napędu 
pOmpy OLeJu
• Napęd pompy oleju za mocno dokręcony.
• Jeśli nowy napęd pompy oleju uszkodzi się zaraz po 
uruchomieniu, prawdopodobnie pilarka była zbyt długo 
nie używana i doszło do stwardnienia oleju roślinnego  
na elementach pompy. W tym przypadku pompa musi 
być wymieniona na nową. Po każdej wymianie łańcucha, 
prowadnicy lub zębatki należy zawsze upewnić się, 
czy łańcuch swobodnie bez żadnych oprów daje się 
przesuwać wzdłuż prowadnicy.
• Nasmarować napęd pompy silikonem w spreju                               
(nr kat.: 9999-000-5110).

Kąt natarcia tarczy podczas ostrzenia - 60° 

Zbyt szybki posuw lub słabe smarowanie powoduje 
przedwczesne zużywanie się  krawędzi przednich

stopki ogniwa.
Pogięta stopka ogniwa powoduje przegrzewanie 
prowadnicy. Wymień zębatkę napędową.

Uszkodzenie tej części prowadnicy spowodowane jest 
za szybkim posuwem podczas obcinania oflisów desek.

Wyszczerbienia lub nadmierne zużycie krawędzi
 spowodowane słabym napięciem łańcucha.

Nierówności na ściankach bieżni spowodowane są 
za szybkim posuwem lub złym smarowaniem.

Zużyta dolna bierznia prowadnicy jest przyczyną 
krzywego ustawienia prowadnicy.
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nOtatKi
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Narzędzia tnące - Poradnik

czas na zmiany? 

zaKup OstrzarKi eLeKtryczneJ: 
• Gdy po ostrzeniu ostrzarką ręczną  łańcuch  często  się tępi  
i pozostawia na ściętej powierzchni prążki.

czas zmieniĆ łańcuch: 
• Gdy stopki ogniwa są nadmiernie zużyte. 
• Gdy ząb tnący ma szerokość tylko 3 mm. 

czas zmieniĆ prOwadnicę: 
• Gdy łańcuch nie jest równo prowadzony w rowku.
• Gdy doszło do przegrzania, niebieskie przebarwienia. 

czas zmieniĆ zębatKę napędOwą: 
• Kiedy zmienisz cztery łańcuchy. 
• Kiedy dojdzie do zerwania łańcucha. 
• Kiedy będzie używany inny typ łańcucha. 

Aby uzyskać więcej porad dotyczących prawidłowej 
eksploatacji narzędzi tnących skontaktuj się z LoGosoL.

sKOntaKtuJ się z nami
Telefon: 68 415 67 98
GSM: 698 79 68 64   GSM: 604 90 77 07
e-mail: info@logosol.pl

LOGOSOL Polska Sp. z o.o.
ul. Graniczna 38  67-100 Nowa Sól
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SIDORNA 18–19
SIDORNA 12–13

SIDAN 9

Nr 1 • 2014

Sverige och Norges ledande tidning om småskalig träförädling

NYSÅGAT

Så bygger du ett 
fi nt skjul på gården

Byggde bastu med 
åtta olika träslag

Bygger drömhuset 
i takt med livet

Ett sågverk för alla

Efter stormen: Så tar 
du hand om virket

Logosol fi rar 25 år med ny Solosågsmodell:

SIDORNA 4–5

Toppbetyg till 
Solosågen i 
ansedd tidning

SIDORNA 4–5

Ny gårdshyvel 
med unika 

fördelar
SIDAN 3

SIDORNA 6–7

Tydlig trä-
trend inom

inredning
SIDAN 11

VÄRLDS-
PREMIÄR!

LO
GOSOL

2525
ÅR

NeWsleTTeR
Bądź na bierząco! Otrzymuj najnowsze informacje o produktach                
i promocjach, wprost na swoją skrzynkę mailową.  Nasz newsletter 
otrzymuje już ponad 120.000 abonentów na całym świecie! 
Zarejestruj się już dziś na logosol.pl!

KATAlOG NARzeDzI
Pobierz za darmo nasz katalog narzędzi oraz inne materiały. 
W katalogu znajdziesz setki różnych narzędzi do obróbki drewna. 
Dostępny nieodpłatnie na www.logosol.pl w zakładce Pobierz!

,

KATAlOG PRODUKTÓW
Katalog zawiera wszystkie oferowane przez nasz maszyny oraz wy-
brane akcesoria do obróbki drewna.  
Zadzwoń pod numer 68 415 67 98 i zamów bezpłatny egzemplarz!  
Dostępny również na www.logosol.pl w zakładce Pobierz!

LOGOSOL Polska Sp. z o.o.
 ul. Graniczna 38, 67-100 Nowa Sól

Telefon:   68 415 67 98  •  e-mail: info@logosol.pl  •  www.logosol.pl


