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Gratulacje! Właśnie stałeś się właścicielem traka  

Logosol czym dałeś nam jasno do zrozumienia, że  

w pełni ufasz naszym produktom. Chcemy zapewnić 

Cię, że zrobimy wszystko, żeby spełnić Twoje  

oczekiwania. 

Logosol jest producentem traków przenośnych od 

1988 roku i od tego czasu zaopatrzyliśmy w nie około 

30 000 zadowolonych klientów na całym świecie!

Bardzo zależy nam na Twoim bezpieczeństwie i abyś 

osiągnął najlepsze z możliwych efektów podczas  

pracy na traku Logosol. Dlatego gorąco zachęcamy 

abyś bardzo dokładnie zapoznał się z tą instrukcją zanim  

zaczniesz użytkować traka. Pamiętaj, że posiadanie 

sprzętu to zaledwie połowa wartości wykonanego 

produktu. 

Na zakończenie chciałbym życzyć zadowolenia  

z pracy na naszym traku oraz samych sukcesów  

w realizowaniu przyszłych projektów!

Bengt-Olov Byström
Założyciel Logosol,
Härnösand, Sweden

Dziękujemy za wybranie 
maszyny Logosol!
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WAŻNE SYMBOLE
Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj 
dokłądnie zasady bezpieczeństwa zanim 
zaczniesz używać traka Farmer’s!

Używaj ochraniaczy słuchu wraz z siatką 
ochronną na twarz. Mogą być również gogle 
ochronne. 

Ostre narzędzia. Upewnij się, że twoje palce 
są zawsze poza obszarem cięcia. 

Ten symbol oznacza UWAGA. Zwróć 
szczególną uwagę, jeśli ten symbol pojawi się 
w instrukcji. 

Widząc ten symbol uważnie przeczytaj tekst. 
Zwróć szczególną uwagę, jeśli ten symbol 
pojawi się w instrukcji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Zapoznaj się dokładnie z instrukcją 

obsługi Farmer’s. Nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa może grozić uszkodzeniom 
ciała.

• Tylko osoby, które przeczytały instrukcję 
obsługi mogą używać traka Farmer’s. W razie 
odsprzedaży urządzenia, należy przekazać 
instrukcję nowemu właścicielowi. 

• Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzeń 
montowanych na traku (pilarki, frezarka).

• Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą 
obsługiwać traka. Przed rozpoczęciem 
pracy upewnij się, że dzieci przebywają w 
bezpiecznej odległości od traka.

• Upewnij się, że dzieci i zwierzęta przebywają  
w bezpiecznej odległości od traka. 

• Trak Farmer’s obsługiwany jest przez jedną 
osobę.  Ze względu na ryzyko związane 
z zerwaniem się łańcucha, bezpieczna 
odległość od pracującego traka to 15 metrów. 

• Każdy kto obsługuje traka musi być zdrowy  
i w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. 
Ważne jest aby robić sobie regularne przerwy. 
Zabrania się obsługiwać urządzenia pod 
wypływem alkoholu, narkotyków i innych 
środków odurzających lub silnych leków. 

• Pracuj tylko w dzień - nigdy po zmroku, 
podczas mgły lub ograniczonej widoczności. 

• Nigdy nie pracuj sam lub upewnij się, że w 
pobliżu jest ktoś kto będzie mógł udzielić Ci 
pomocy jeśli tego będzie wymagała sytuacja. 

• Używaj tylko orginalnych akcesoriów 
wyprodukowanych lub oficjalnie 
zaakceptowanych przez Logosol. 
Zastosowanie innych dodatków zwiększa 
ryzyko powstawania wypadków i nie powinny 
być one w ogóle stosowane. Logosol nie 
bierze odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku zastosowania nieodpowiednich 
akcesoriów.  

• Używaj dodatkowych wsporników szyny, jeśli 
pilarka wraz z saniami lub frezarką przekracza 
15 kg. Istnieje ryzyko przewrócenia traka.  

• Zalecaną odzieżą jest kombinezon roboczy 
ściśle przylegający do ciała. Nigdy nie pracuj 
w luźnej odzieży - może zostać wciągnięta 
przez ruchome części traka. Przed pracą 
ściągnij biżuterię (łańcuszki, obrączki itd.). 

• Załóż wysokie obuwie ochronne ze wzmacnianymi 
noskami. 

• Nigdy nie przechodź pod lub nad trakiem 
podczas jego pracy. Grozi to uszkodzeniom 
ciała. 

• Pracuj w mocnych rękawiczkach. Istnieje duże 
ryzyko uszkodzenia ręki przez poruszające się 
elementy. Nigdy nie dotykaj prowadnicy pilarki 
oraz łańcucha wtedy, gdy jest włączona.

Pamiętaj, że słuch może zostać nieodw-
racalnie uszkodzony nawet po stosunko-
wo krótkim czasie narażenia go na hałas.
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TRAK FARMER’S

BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ
Punkty oznaczone tym symbolem ostrzegają 
przed niebezpieczeństwem. 
Zachowaj odpowiednią odległość. Bezpieczna 
odległość od traka to 8 metrów dla operatora 
lub 15 metrów dla osób trzecich. Poniższy 
obrazek pokazuje schemat bezpieczeństwa, 
którego należy przestrzegać podczas pracy.

Pozycja operatora podczas pracy..

PRACA Z PILARKĄ SPALINOWĄ:
Niebezpieczeństwo pożaru - wyłącz silnik 
przed uzupełnieniem benzyny.
Benzyna jest łatwopalna! Pożar może 
spowodować śmierć! Jeśli doszło do rozlania 
paliwa, wyczyść zanieczyszczony teren. Jeśli 
na Twoją odzież wylało się paliwo, natychmiast 
ją zmień!

• Zamknij wieko zbiorniczka tak mocno jak to 
możliwe, aby nie otworzyło się podczas pracy 
pilarki.

• Nigdy nie pracuj z zablokowaną przepustnicą. 
Zawsze steruj przepustnicą manualnie podczas 
pracy. 

Ryzyko odrzutu!  

PRZED URUCHOMIENIEM TRAKA:
• Sprawdź stan linek podnoszących łoża. Wymień 

jeśli zauważysz objawy zużycia. Sprawdź czy 
wszystkie śruby na łożach są dobrze poskręcane 
oraz, że wszystkie ruchome części poruszają się 
swobodnie. 

• Sprawdź poziom i stabilność zamocowania do 
podłoża. Istnieje ryzyko przewrócenia traka.  

• Przed uruchomieniem pilarki sprawdź 
umiejscowienie łańcucha w prowadnicy. Istnieje 
ryzyko zerwania łańcucha.

• Aby uniknąć wypadków, sprawdź poprawność 
zamontowania całego osprzętu.  

PODCZAS PRACY:
Aby uniknąć przewrócenia, nigdy nie ustawiaj 
traka pod kątem. Trak Farmer’s powinien zostać 
przymocowany bezpośrednio do podłoża bądź 
umieszczony na deskach tak, żeby zwiększyć 
stabilność (sprawdź w instrukcji).

• Podczas podnoszenia kłody trzymaj mocno korbę, 
puszczona może obrócić się z powrotem i uderzyć 
Twoją rękę.

Nigdy nie kłądź ręki wewnątrz długiej nogi 
traka podczas podnoszenia lub opuszczania 
kłody. Palce ręki mogą zostać uderzone przez 
sprężynę lub wciągnięte przez linkę podnoszącą 
łoże.

• Kłody muszą zawsze być przetaczane na traku 
w pozycji poziomej. Nigdy nie podnoś ręcznie 
ciężkich kłód z ziemi bezpośrednio na traka. Może 
to spowodować upadek kłody i doprowadzić do 
trwałego uszkodzenia ciała. 

• Nie przecieraj kłód, których końce nie wystają 
conajmniej 20 cm na zewnątrz każdego łóża. 
Za krótka kłoda może spaść na ziemię podczas 
przecierania!

• Maksymalna ładowność traka Farmer’s to 500 kg. 
Rozbudowa o 2 m (dołożenie połowy traka wraz  
z łożem) zwiększa ładowność o 250 kg. 

Podczas pracy zawsze stój po prawej stronie 
pilarki. W chwili ewentualnego pęknięcia 
łańcucha, zostanie on wyrzucony na zewnątrz. 

• Utrzymuj stanowisko pracy w czystości! - nie 
trzymaj narzędzi, kawałków drzewa lub innych 
rzeczy w miejscach gdzie się poruszasz. 

Zdemontuj pilarkę po zakońćzeniu pracy. Nie 
zostawiaj jej na traku - może zostać uruchomiona 
przez nieupoważnione osoby!

W razie jakichkolwiek problemów należy 
zawsze wyłączyć pilarkę! Z badań wynika,  
że większość wypadków zdarza się z winy 
operatora. Nigdy nie próbuj dokonywać 
napraw podczas pracy pilarki!



6

OPIS URZĄDZENIA

• Wszystkie elementy aluminiowe są 
anodyzowane, całkowicie odporne na rdzę. 
Powierzchnia zewnętrzna jest odporna 
na ścieranie, jak hartowana stal, ma niski 
współczynnik tarcia i jest łatwa w utrzymaniu. 

• Regulowane nóżki ułatwiają wyregulowanie 
pozycji traka. 

• Wskaźniki na skalach pokazują aktualne 
położenie łoża. Regulacja wysokości kłody 
odbywa się co 1/4 lub 1/8”. 

• Korba do regulacji wysokości umieszczona 
jest w tulei wykonanej z brązu. Charakteryzuje 
się niskim współczynnikiem tarcia, jest 
bezobsługowa i zapewnia długotrwałą 
bezawaryjną eksploatację. 

• Wspornik między krótkimi nogami stabilizuje 
traka. 

• Wiele akcesoriów z modeli M5 i M7 może być 
wykorzystane do modelu M8. 

UTRZYMANIE
Trak Logosol Farmer’s powinien być utrzymywany  
w czystości, a wszystkie części z tworzyw 
sztucznych powinny być okresowo smarowane 
przez olej Logosol (7500-001-5050) lub silikon 
(7500- 001-5067). Regularnie sprawdzaj stan linek 
do podnoszenia łoża. 

Hartowane cześci: listwa zapadkowa, oś 
zapadkowa oraz zapadki należy okresowo 
zabezpieczyć środkiem, który ochroni je przed 
korozją. Zalecamy Superflo (999-000-5115). 

SERWIS
Trak musi być regularnie sprawdzany i konserwowany 
w razie potrzeby. 

Wykonuj czynności opisane w tej instrukcji. Inne 
naprawy powinny być przeprowadzane przez 
Logosol lub przez autoryzowanych dealerów 
Logosol. 

Nie wolno dokonywać żadnych zmian w 
konstrukcji traka, gdyż może to zwiększyć ryzyko 
wypadków. Logosol nie ponosi odpowiedzialności 
za uszkodzenia powstałe podczas pracy na 
nieprawidłowo zmodyfikowanej lub zmontowanej 
maszynie. 

MONTAŻ
Farmers M8 został tak zaprojektowany aby 
w łatwy sposób można go było zmontować. 
Zadbaj o odpowiednią powierzchnię, tak aby nie 
zarysować lub uszkodzić traka podczas montażu. 

Oszczędź swój czas poprzez dokładne 
zapoznanie się z instrukcją jeszcze zanim 
rozpoczniesz montaż. Wykonuj wszystkie 
punkty po kolei. 

Jeżeli zobaczysz ten symbol, dokręcaj 
śruby tylko palcami, tak aby nadal się 
ruszały. 

Jeżeli nie ma tego symbolu, należy 
mocno dokręcić śruby. 
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TRAK FARMER’S

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita:       4,0m.
Szerokość:        0,7m
Szerokość łoża:       0,5m
Waga:        52 kg
Waga z saniami do montażu pilarki :    53 kg
Max. zalecana średnica kłody:     0,6m
Max. zalecana długość kłody w standardowej konfiguracji: 3,5 m
Max. waga kłody:      500 kg
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CZĘŚCI TRAKA

W celu lepszej identyfikacji poszczególnych 
elementów składowych traka, przedstawiamy 
poniżej rysunek z krótkim opisem. 

1 Szyna prowadząca
 Łącznik rozporowy
2 Długa noga
3 Pozioma belka
4 Krótka noga
5 Podpora końca szyny
6 Podpora środka szyny
7 Łoże kłody
 Klamra zabezpieczająca kłodę
8 Stopa
9 Skala
10 Łącznik kolankowy
11 Sanie pilarki
12 Wspornik łóża
13 Listwa zapadkowa
14 Korba
15 Regulacja listwy zapadkowej
16 Prowadnica wspornika łoża
 Dźwignia zapadki 
17 Łoże ze wskaźnikiem
18 Prowadnica ramienia łoża
19    Rolki

Lewa str.

Miejsce pracy operatora

Prawa str.
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TRAK FARMER’S

DOSTARCZONE KARTONY Z CZĘŚCIAMI

4520-010-1017

4520-100-1000

Trak Farmer’s wysyłany jest w postaci 7 kartonów: sanie do pilarki, 2 x nogi traka i 4 
kartony zawierające części składowe szyny prowadzącej. Sprawdź czy otrzymałeś 

wszystkie części w momencie odbioru przesyłki. 

Sanie do pilarki 
”saw cariage”

Szyna prowadząca 
”guide bar”

Nogi traka 
”leg unit”
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4520-100-1000

Benställ
4520-001-1040

4507-001-1100

4507-001-1110

4507-001-1150

4520-001-1050

4520-001-1085

Zawartość: Nogi traka

Ramię łoża, Farmer’s 

Listwa zapadkowa

Dźwignia

Korba

Stopy, Farmer’s

Wspornik 

Śruby 1 & 2

Karton z nogą/łożem traka
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TRAK FARMER’S

4520-001-1017

4520-001-1200

4520-001-1017

4520-001-6700

4520-001-1065 4520-001-10304520-001-1035 4520-001-1075

Części różne Łącznik rozporowy

Element szyny 
prowadzącej 

Podpora szyny 

Łączniki Farmer’s

Krótka noga 
Farmer’s

Podpora nogi 
Farmer’s

Wspornik 
Farmer’s

Długa noga  
Farmer’s
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4520-010-1017

t

4520-001-1017

9018-346-1355

9214-352-0006

4520-001-1017

4510-723-0800

4520-001-0800

Zawartość: Szyna 
prowadząca

6 szt.

6 szt.

Śruby

Śruby M6x16

Nakrętki kołnierzowe M6

Płytka łączeniowa

Łączniki 

Podpora szyny 

Szyna prowadząca

Karton z szyną prowadzącą
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TRAK FARMER’S

4520-001-6700

Zawartość: sanie do pilarki

Instrukcja obsługi

Łącznik rozporowy

Karton z saniami do pilarki
Sanie do pilarki
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4520-001-1045

4507-001-1205

4520-0100-1120

4507-001-0300

4507-001-1095

4507-001-1090

4507-001-1145

4507-001-1105

4507-001-1170

4507-001-1190

4520-001-1125

4520-300-1025

4507-001-1101

4520-001-1210

4507-002-1027

4507-001-1080

9018-346-1355

9214-352-0006

4520-001-2071

Części różne

1 szt.

1 szt.

2 szt.

3 szt.

5 szt.

2 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

10 szt.

10 szt.

M6x16

M6

Śruby, torebka 2



15

TRAK FARMER’S

01 02 03 04 05 06 07 08 09 0 10001 02 03 04 05 06 07 08 09 0 100 mm

4520-001-2070

9008-319-1352

9007-319-1450

9045-319-0820

9045-323-0830

9018-346-1320

9018-346-1350

9018-346-1370

9214-352-0900

9214-352-1100

9214-353-0040

9219-021-0140

9219-021-0180

9008-319-1040

9045-319-1880

9045-319-

9045-323-

9210-260-1110

Śruby

2 szt. M6x30

1 szt. M6x60

1 szt. M10x40

2 szt. M6x25

2 szt. M6x30

5 szt. M8x20

4 szt. M8x30

2 szt. M8x35

4 szt. M6x20

1 szt. M6x25

4 szt. M6x30

22 szt. M6

9 szt. M8

1 szt. M8

4 szt. M6

4 szt. M8

1 szt. M10
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Montaż
Zalecamy rozpocząć od montażu nóg traka. Są one identyczne i wszystkie części 

składowe znajdziesz w kartonach oznaczonych jako ”Nogi traka” (”Leg unit”)

Otwórz jeden karton z nogą traka i rozpocznij montaż. 

Zalecamy umieścić wszystkie śruby i nakrętki oraz małe części łączeniowe w jednym  
miejscu, tak abyś miał do nich łatwy dostęp. 

MONTAŻ

4520-100-1000

Karton/noga traka 
”leg unit box”
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TRAK FARMER’S

POTRZEBNE NARZĘDZIA
(Te elementy nie są w wyposażeniu traka)!

Lewa i prawa noga traka powinny być 
zamontowane w taki sam sposób. 

Klucz oczkowy lub nasadowy 10mm

Kątownik

2

1

1

1

1

1

1

Klucz oczkowy lub nasadowy 13mm

Klucz oczkowy lub nasadowy 16mm

Klucz oczkowy lub nasadowy 17mm

Klucz imbusowy 4mm

Klucz imbusowy  8mm

MONTAŻ

Zapoznaj się dokładnie z instrukcją 
montażu traka zanim rozpoczniesz 
montaż. Postępuj według instrukcji krok po 
kroku. 

Instrukcja montażu jest przedstawiona 
w postaci liczbowej. Postępuj według 
kolejności zaczynając od numeru 1. 

Świetna robota! Udało się!

1
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2

1 Dokręć stopy traka do krótkiej  
i długiej nogi traka. 

Zamontuj łącznik kolankowy na górny i dolny 
narożnik nogi traka tak jak na ilustracji. WAŻNE!  
4 podkładki powinny być założone przy dolnym 
narożniku nogi traka!

Śruba imbusowa M8x20

Śruba sześciokątna M6x20

Podkładki M8

Podkładki M6

Nakrętki M8

Nakrętka M6

4

8

4

8

4

4
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TRAK FARMER’S

.3

4

5

Umieść poziomą belkę na długiej 
nodze. 

Zacznij montaż wspornika. Zamontuj ogranicznik listwy  
zapadkowej na dole wspornika. 

Zamontuj rolki do wspornika. Weź pod uwagę, że może 
nastąpić pewien opór przy dokręcaniu śrub sześciokątnych. 

Śruba sześciokątna M6x20

Śruba imbusowa M6x25

Nakrętka M6

Śruba sześciokątna M10x40

Śruba sześciokątna M6x60

Nakrętka M10

4

2

4

1

1

1
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6

7

8

Miej na uwadze żeby listwa zapadkowa nie 
wystawała poza wspornik co uniemożliwiłoby 
montaż traka. 

Wciśnij metalowe tulejki w plastikowe  
ograniczniki. 

Zamontuj listwę zapadkową na wsporniku. 

Zamontuj śruby sześciokątne w prowadnicy  
i dopasuj plastikowe ograniczniki. 

Śruba sześciokątna M6x304
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TRAK FARMER’S

10

9

Miej na uwadze żeby listwa zapadkowa nie 
wystawała poza wspornik co uniemożliwiłoby 
montaż traka. 

Zamontuj prowadnicę do poziomej 
części nogi traka. 

Zainstaluj wspornik w prowadnicę. 

Nakrętka M64
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11

12
Przykręć plastikowy wodzik łoża wraz z 
dłuższym wskaźnikiem do jednego końca łoża  
i dodatkową śrubę na drugim końcu. 

Przykręć prowadnicę ramienia łoża do długiej 
nogi. 

Śruba sześciokątna M6x20

Nakrętka M6

Nakrętka M6

Śruba imbusowa M6x30

Śruba imbusowa M6x20

Nakrętka M6

2

1

1

2

2

2
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TRAK FARMER’S

 
 

14

13 Przykręć ramię łoża do wspornika. 

Dopasuj dźwignię mechanizmu zapadki w otwór 
mieszczący się w długiej nodze. Następnie 
przeprowadź dźwignię przez otwór prowadnicy 
oraz zapadkę.

Nakrętki M8

Śruby imbusowe M8x304

4
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15
Wsuń na śrubę sprężynę i metalową tulejkę, 
wkręć śrubę w zapadkę. Zanim dokręcisz śrubę, 
ustaw ramię tak aby dźwignia skierowana była 
do góry równolegle do długiej nogi.

1 Śruba imbusowa M6x25



25

TRAK FARMER’S

16

17

Zabezpiecz sprężynę dokręcając śrubę. 

Przykręć uchwyt korby osi nakrętką M8. 

Nakrętka M6

Nakrętka M8

Nakrętka M6

1

1

1

1

Śruba imbusowa M6x25
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-

18 Włoż oś korby w otwory dłuższej nogi i wsuń w otwór we  
wsporniku. Założ na oś jedną telujkę. Drugą tulejkę założ na 
oś razem z linką i wsuń oś w drugi otwór prowadnicy. Dokręć 
śruby zabezpieczające w tulejkach. Powinny one znajdować się 
dokładnie  
w tym samy miejscu co wyżłobienia osi. WAŻNE! Pamiętaj, że 
linka musi być zamontowana w tulejce zanim zaczniesz montaż. 
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TRAK FARMER’S

20

19 Przewlec linkę do podnoszenia przez rolki 
w dolnej części wspornika łoża. 

Przewlec linkę przez rolkę w łączniku nogi w sposób  
przedstawiony na ilustracji. 

Następnie przeprowadź linkę przez otwory  
wspornika łoża, a potem przez otwór  
w prowadnicy. Zawiąż za pomocą węzła  
ósemkowego. 

Nakrętka M81
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21

22
Zamontu rozpórkę nóg. Pamiętaj, że części rozpórki  
powinny nachodzić na siebie na potrzeby uzyskania 
prawidłowej długości. Spójrz na ilustrację. 

Nakrętka M6

Nakrętka M6

Śruba sześciokątna M6x25

4

4

1

1

Śruba sześciokątna M6x16
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TRAK FARMER’S

4520-010-1017

 

Otwórz karton z szyną 
prowadzącą. 

Żeby móc kontynuować i zakończyć 
montaż, potrzebujesz części z kartonu 

oznaczonego jako ”Szyna prowadząca” 
(”Guide rail boxes)

Dobra robota!

Karton/szyna 
prowadząca
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23 Dopasuj do siebie trzy szyny prowadzące, tak jak 
na ilustracji. 

Łącznik powinien być umiejscowiony w środku  
szyny prowadzącej w sposób pokazany na  
ilustracji.  
WAŻNE! Upewnij się, że nakrętki są w odpowiedniej 
pozycji. Śruba nie powinna być dokręcona w momencie 
wkładania łącznika do szyny prowadzącej. 

Umieść płytki łącznikowe na zewnątrz szyny 
prowadzącej w miejscach łączenia. 

Śruba sześciokątna M6x16

Nakrętka M66

6
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24
Umieść szynę prowadzącą na długich nogach traka. 
Zacznij od końca szyny i wyrównaj otwór na śrubę z 
rowkiem w nodze traka. Dokończ montaż poprzez dopa-
sowanie szyny do  
drugiej nogi, jak pokazano na ilustracji. 

Nakrętka M6

Śruba sześciokątna M6x164

4
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25
Zmontuj podpory szyny prowadzącej. Potrzebne 
będą dwa rózne typy łączników: długi i krótki. 
Uważnie prześledź ilustracje poniżej i zwróć uwagę 
na poprawne położenie łączników. 

Śruba sześciokątna M6x16

Nakrętka M616

16

Krótki 
łącznik

Długi 
łacznik
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TRAK FARMER’S

26
Zamontuj wstępnie zmontowane podopry  
z łącznikami. Zacznij od miejsca gdzie koniec szy-
ny prowadzącej był dopasowany (krok 24). Montaż 
łączników powinien być w kolejności: krótki/długi/
krótki/długi typ łącznika tak jak na ilustracji. 

Krótki 
łącznik

Długi 
łącznik
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MONTAŻ: SANIE DO PILARKI
(31) Zamontuj cztery krążki 
do dolnej powierzchni sań  
(4 śruby imbusowe M6x25, 
4 podkłądki M6 (4 krążki), 4 
podkłądki M6, 4 nakrętki M6).
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MONTAŻ: SANIE DO PILARKI
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(32 ) Wsuń w cztery otwory 
śruby z podkładkami. Za-
bezpiecz nakrętkami, ale nie 
dokręcaj mocno (4 śruby 
sześciokątne M6x16, 4 
nakrętki M6).

(33) Zamontuj bloczki 
ślizgowe tak aby nakrętki 
wchodziły w wyżłobienia 
bloczków. Ustaw bloczki i 
dokręć od góry śruby.

MONTAŻ: NAKRĘTKI DYSTANSOWE

32

33

Odkręć pokrywę  
i prowadnicę.

(34) Zdemontuj zderzaki 
oporowe ale pozostaw śruby 
na miejscu i dokręć nakrętki.

(35) Załóż ponownie 
prowadnicę i pokrywę. Zami-
ast orginalnych nakrętek użyj 
nakrętek  
dystansowych Logosol. 
Nakrętki dystansowe będą 
użyte później do zamontowa-
nia pilarki do sań.

Tylko pilarki zgodne  
z normą CE, w których 
prowadnica mocowana 
jest za pomocą dwóch 
nakrętek, mogą być 
stosowane w traku 
Farmers M8.

34

35
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MONTAŻ: MOCOWANIE PILARKI NA SANIACH

(36) Umieść pilarkę w 
gnieździe sań. Upewnij się 
czy nakrętki dystansowe 
mocujące prowadnicę pilarki 
pasują w otwory gniazda. 
Przykręć pilarkę od dołu 
dwiema nakrętkami. 

37

Upewnij się, że sanie przesuwają się lekko wzdłuż szyny 
prowadzącej. Jeżeli wyczuwasz opór, zdejmij sanie z szyny, 
poluzuj śruby trzymające bloczki i dopasuj je do szyny, a 
następnie dokręć. 

(37) Wsuń sanie z pilarką na 
szynę prowadzącą traka  
z prowadnicą skierowaną  
w stronę łoża kłody. 

Zawsze przytrzymuj ręką 
sanie z pilarką kiedy 
znajduje się ona na szy-
nie prowadzącej. 

Nigdy nie zostawiaj sań 
z pilarką na szynie! Nie 
trzymana pilarka może 
spaść z szyny!

(    )

Skala: Ritad av:

Generella
toleranser enligt:

Bladnr: Rev.

Skapad datum:

Ritningsnr

Kontrollerad av:

Filnamn:A3
ISO E

IRONCAD
2D-ritning
3D-fil tillgänglig

Godkänd av:

D
et

ta
 d

ok
um

en
t o

ch
 d

es
s 

in
ne

hå
ll 

til
lh

ör
 L

og
os

ol
 A

B
.

In
ne

hå
lle

t f
år

 e
j k

op
ie

ra
s,

 re
pr

od
uc

er
as

, ö
ve

rfö
ra

s 
el

le
r s

ki
ck

as
til

l t
re

dj
e 

pa
rt,

 e
lle

r a
nv

än
da

s 
fö

r s
yf

te
n 

so
m

 e
j s

kr
ift

lig
en

 g
od

kä
nt

s.

Senast sparad:

1 32 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

Släde

ISO 2768-1 
medium ...x:x

...

......

1 1

släde monterad.icd 2014-04-07 14:58

Fiskaregatan 2
871 33 Härnösand
Tel: 0611-182 85

36



37

TRAK FARMER’S

(    )

Skala: Ritad av:

Generella
toleranser enligt:

Bladnr: Rev.

Skapad datum:

Ritningsnr

Kontrollerad av:

Filnamn:A3
ISO E

IRONCAD
2D-ritning
3D-fil tillgänglig

Godkänd av:

D
et

ta
 d

ok
um

en
t o

ch
 d

es
s 

in
ne

hå
ll 

til
lh

ör
 L

og
os

ol
 A

B
.

In
ne

hå
lle

t f
år

 e
j k

op
ie

ra
s,

 re
pr

od
uc

er
as

, ö
ve

rfö
ra

s 
el

le
r s

ki
ck

as
til

l t
re

dj
e 

pa
rt,

 e
lle

r a
nv

än
da

s 
fö

r s
yf

te
n 

so
m

 e
j s

kr
ift

lig
en

 g
od

kä
nt

s.

Senast sparad:

1 32 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F
ISO 2768-1 
medium ...x:x

...

......

1 1

A3_130128.icd 2013-01-28 14:46

Fiskaregatan 2
871 33 Härnösand
Tel: 0611-182 85

USTAWIENIE TRAKA

Trak Farmers nie może 
być odchylony od poziomu 
bardziej niż 5 stopni  
z każdej strony. 

Ryzyko przewrócenia! Nie 
można zacząć pracy na 
traku jeśli nogi nie zostaną 
przymocowane do podłoża 
lub przykręcone do desek 
(patrz rysunek). 

Sanie mogą się wysunąć  
z szyny prowadzącej. 

Złe ustawienie traka może 
spowodować obsunięcie się kłody 
podczas załadunku jak również 

nieprawidłowe jej ułożenie na 
łożach.
KIEDY USTAWIASZ TRAKA 
BEZPOŚREDNIO NA ZIEMI:
Podłoże musi być utwardzone  
i wystarczająco równe. 

Umieść po obu stronach traka 
deski pod nogami i przykręć 
je do nich za pomocą śrub 
M6. Aby zapewnić prawidłowe 
ustawienie traka, deski muszą 
być dobrej jakości, o wymiarach 
min. 50x150 mm i przynajmniej 
1,5 m długości. Deski muszą 
wystawać co najmniej 0,5 m 
poza nogi traka.

W przypadku montażu 
traka do betonowej 
posadzki, betonu lub 
innym tego typu podłożu, 
zalecamy umieszczenie 
pod każdą nogą kawałka 
gumy w celu zmniejszenia 
ryzyka uszkodzenia traka 
przez wibracje powstające 
podczas pracy. 

min 0,5 m

Zabezpiecz kłody  
klinami.

Przykład montażu 
rampy załadowczej w 
przypadku konfiguracji 
długoterminowej.

Przykład montażu tymczasowej rampy 
załadowczej. Stalowe rampy ułatwiające 
załadunek kłody są dostępne jako  
akcesoria do Farmers i M8.
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REGULACJA: SZYNA PROWADZĄCA

Sprawdź czy szyna prowadząca 
jest ustawiona prosto. 
Wystarczy, że spojrzysz z 
jednego końca wzdłuż szyny. 
Jakiekolwiek odchylenie 
powinno być widoczne gołym 
okiem. 

(A)   Po pierwsze, dokręć dolne 
połączenie śrubowe podpór  
z nogami. 

(B)   Spójrz wzdłuż szyny. Jeżeli 
zobaczysz różnice w wysokości 
szyny należy docisnąć lub 
unieść końce szyny. To samo 
ma zastosowanie do środka 
szyny. Można takż rozciągnąć 
i napiąć sznurek wzdłuż szyny. 
Umieść monetę pod sznurkiem 
na obu końcach szyny. Weź 
taką samą monetę i przesuwaj 
ją wzdłuż szyny. W ten sposób 

sprawdzisz czy jest ustawiona 
prawidłowo. Obserwuj czy 
podczas przesuwania monety 
na całej długości szyny jest taki 
sam dystans pomiędzy szurem 
a monetą. Jeżeli są różnice, 
należy dokonać ponownej 
regulacji. 
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REGULACJA: USTAWIANIE ŁOŻA

(A) Sprawdź czy łoże daje 
się łatwo podnosić i czy po 
zwolnieniu zapadki samoczynnie 
opada pod własnym ciężarem. 
Jeżeli tak nie jest, należy: 

• Ustaw łoże w najwyższej 
pozycji.

Zablokuj łoże zapadką, 
aby nie obsunęło się w 
dół. 

•  Poluzuj cztery śruby  
w prowadnicy łoża i ustaw ją 
prosto względem wspornika 
podnoszącego łoże. Przykręć. 

• Ustaw łoże na najniższej 
pozycji. Poluzuj plastikowy 
wodzik i ustaw go prosto 
względem podziałki. Przykręć. 

•  Użyj silokonu w spraju do 
nasmarowania prowadnicy łoża 
i wodzika (9999-000-5110) lub  
Superflo (9999-000-5115).

(B) Sprawdź wysokość łoża. 
Ustaw zapadkę w pozycji 1/4”. 
Umieść klocek dystansowy na 
łożu. Przesuń pilarkę tak, aby 
prowadnica znajdowała się 
bezpośrednio nad klockiem. 
Podnoś łoże do góry do 
momentu aż klocek na łożu 
będzie znajdował się na 
wysokości 52 mm od dolnej 
powierzchni prowadnicy. 

(C) Za pomocą śrub w dolnej 
części wspornika ustaw 
wysokość łoża tak, aby 
pomiędzy łożem a prowadnicą 
było 52 mm. Po ustawieniu 

dokręć śruby i wewnętrzną 
nakrętkę. 
(D) Wskaźnik podziałki. Poluzuj 
dwie śruby przytrzymujące 
wskaźnik i plastikowy wodzik. 
Prawidłowo ustawiony wskaźnik 
powinien pokazywać na 
podziałce 2” w momencie, 
gdy klocek dotyka dolnej 
powierzchni prowadnicy pilarki. 

A

B

C

D

* Rysunek pokazuje sanie do traka M8
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REGULACJA: PROWADNICA
(A) Prowadnica pilarki musi być 
ustawiona równolegle do łoża. 
Jeżeli tak nie jest, prawdopodobnie 
prowadnica jest krzywa, bądź źle 
założona. 
Ściągnij łańcuch z prowadnicy, 
bez jej demontowania i ustaw 
pilarkę nad łożem (Używaj rękawic 
ochronnych!). 

Chwyć za środek prowadnicy  
i ruszaj ostrożnie prowadnicą do 
momentu aż będzie równoległa 
do łoża. Sprawdzaj ustawienie 
wykorzystując drewniany klocek 
dostarczany w komplecie. 

(B) Prowadnica powinna być 
zmieniona tylko wtedy, gdy zostanie 
uszkodzona podczas procesu 
przecierania. 
Jeżeli po wymianie prowadnicy 
zauważysz, że tak jak wcześniej, 
prowadnica jest odchylona 
od poziomu w tym samym 
kierunku, oznaczać to może, 
że zamontowanie pilarki jest 
nieprawidłowe. 
Można temu zaradzić używając 
jednej lub więcej podkładek 
dystansowych pomiędzy 
prowadnicą sań a płytą, na której 
zamontowana jest pilarka. 

Można zamówić podkładki,  
nr katalogowy: 4507-001-1500.

Możesz również użyć kawałków 
aluminium wyciętych z puszek po 
napojach.

A

* Rysunek pokazuje sanie do traka M8
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TRAK FARMER’S

PRZECIERANIE: KROK PO KROKU

1

2

3

4

5

1.1  Umieść kłodę na łożu. 

1.2  Zablokuj kłodę używając 
klamer zabezpieczających. 

1.3  Ustaw żądaną wysokość 
podnoszenia kody (co 1/4” 
lub 1/8”) za pomocą dźwigni 
regulującej zapadki. Najczęściej 
używa się skali 1/4”.

1.4  Podnieś kłodę tak, aby 
ściąć wierzchnią warstwę kłody.  
Zazwyczaj górna warstwa 
przecierana jest dwa razy. 
Dzięki temu uzyskujemy równo 
przetartą powierzchnię. 

1.5  Po ustawieniu kłody  
dobij zderzak końca kłody, 
uniemożliwiając tym samym jej 
obrócenie. Czynność tą należy 
wykonywać przy każdym prze-
cieraniu. 

1.6  Załóż sznur prowadzący 
sanie na uchwyt w zderzaku 
końca kłody (nie dotyczy pilarek 
elektrycznych). 

1.7  Przetrzyj pierwszą warstwę. 

1.8  Przy kłodach o dużej 
średnicy, zalecamy przetrzeć 
pierwszą warstwę na grubość 
około 2 1/4”(dziewięć kliknięć 
zapadki), a później zrobić z tego 
kawałka 2” deskę. Nie zapo-
minaj zwolnić zderzaka przed 
każdym podnoszeniu kłody. 

2.1  Obróć kłodę o 180 stopni. 

2.2  Jeżeli kłoda nie jest o dużej 
średnicy, można ją przetrzeć 
na grubość np. 6”. Oba łoża 
muszą zawsze znajdować się 
na tej samej wysokości. Przy 
większych kłodach można 
ustawić łoża na wysokość 7 

1/4” lub 8 1/4”, w zależności 
jakie chcemy otrzymać grubości 
deski (1” lub 2”). 

2.3  Przetrzyj pierwszą warstwę  
i być może jeszcze jedną deskę. 

3.1  Obróć kłodę o 90 stopni.  
Zabezpiecz klamrami. 

3.2  Podnieś oba łoża na żądaną 
wysokość. Przecieraj kolejne 
warstwy, aż do momentu, kiedy 
zostanie kłoda o wysokości 
ok. 10 cm (4”). Nie zapomnij 
dodawać po 1/4” do przeciera-
nej warstwy na grubość rzazu 
(łańcucha). 

4.1  Obróć pozostałą kłodę  
o 180 stopni i ustaw oba łoża 
na tej samej wysokości. Jeżeli 
chcesz ją przetrzeć na deski o 
grubości 1” i 2”, ustaw łoża na 
wysokości 3 1/4” (2+1+1/4”). 

4.2  Podnieś łoża na wysokość  
1 1/4” i przetrzyj 1” deskę. 

4.3  Przetrzyj pozostałą kłodę. 

5  Umieść pierwsze przetarte 
kawałki i zablokuj klamrami, tak 
jak pokazano na rysunku. 

Zazwyczaj wysokość usta-
wiana jest tak, aby przetrzeć 
tylko warstwę kory. Następnie 
obróć je i ustaw łoża na żądaną 
wysokość. 

Kontynuacja na następnej  
stronie. 

(* Rysunek pokazuje sanie do traka M8)
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PRZECIERANIE: PORADY
Na początku możesz sobie 
ułatwić pracę znacząc 
od czoła kłody, żądane 
grubości desek. 
Używaj grubego ołówka 
stolarskiego, aby linie były 
widoczne. 

ZAPAMIĘTAJ:
• Podczas pierwszego przecierania, koniec 

kłody od strony wierchołka drzewa, zawsze 
musi być ustawiony wyżej niż koniec od 
strony korzenia. 

• Po przetarciu pierwszej warstwy i obróceniu 
kłody, łoża muszą być ustawione na tej samej 
wysokości. 

• Wyrównaj powierzchnię kłody po przetarciu 
pierwszej warstwy, podnosząc ją o jedno 
kliknięcie zapadki (1/4”). 

• Nie równaj następnych powierzchni.
• Ostatnia przecierana deska nie może być 

cieńsza niż 2”.
• Sprawdź, czy przy przecieraniu ostatniej 

warstwy nie uszkodzisz klamry. 

PRZECIERANIE PROSTE
Czasami najlepszym 
rozwiązaniem jest 
przecieranie, bez 
obracania kłody. Tym 
sposobem możliwe 
jest uzyskanie większej 
ilości desek. Wadą tego 
rozwiązania jest to, że jest 
bardzo czasochłonne. Jeżeli 
chcesz używać desek do stolarki 
wykończeniowej, dobrze jest przed ułożeniem 
do suszenia, przetrzeć jedną krawędź deski z 
warstwy kory. Drugą krawędź przetrzesz gdy 
będziesz znał wymiary desek. Metoda ta pozwala 
na najoptymalniejsze wykorzystanie materiału. 

Kiedy będziesz 
przecierał kłodę tą 
metodą, przetrzyj 
najpierw cienką warstę 
a następnie obróć 
kłodę tak, aby przetarta 
powierzchnia leżała na 
łożach. W ten sposób 

unikniesz ryzyka 
przesuwania się kłody. 

Obróć kłodę, gdy 
dojdziesz do jej środka. 
Sam określ moment,  
w którym kłoda powinna 
zostać obrócona. 

Na rysunku przedstawiono przykład, gdy 
wysokość łoża, po obróceniu kłody, ustawiona 
jest na 8 1/4”. Obliczono to następująco:  
1+1+1+1+1+2=7. Do każdej warstwy dodano 
1/4” na grubość rzazu. Suma (5x 1/4) + 7 = 8 
1/4”. W ten sposób otrzymasz równe deski, przy 
minimalnych stratach. 

PRZECIERANIE ĆWIARTEK
Metoda ta  gwarantu je 
o t r z y m a n i e  w y r o b ó w 
n a j w y ż s z e j  j a k o ś c i . 
Otrzymujesz ten sam 
kierunek słojów na każdej 
desce, co pozwala na 
wykorzys tan ie  ich  do 
stolarki wykończeniowej. 
Nie przecieraj w ten sposób kłód 
o małej średnicy. 
Zacznij od przetarcia kłody na dwie połowy, a 
następnie na ćwiartki. Pamiętaj, aby po każdym 
przetarciu, obrócić ćwiartkę o 90 stopni. 

WYDAJE CI SIĘ TO SKOMPLIKOWANE?
Wielu z nas w Logosol ma wieloletnie 
doświadczenie w pracy z kłodami.  
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 
zachęcamy do kontaktu. Zrobimy wszystko 
co w naszej mocy, aby Ci pomóc. 
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SUSZENIE
Przetarty materiał musi zostac wysuszony. Jeśli 
nie zostanie to zrobione w prawidłowy sposób, 
istnieje ryzyko, że materiał się zniszczy lub 
spleśnieje.

W niektórych przypadkach można używać 
niewysuszonego materiału, jednakże trzeba wziąć 
pod uwagę kurczenie się zarówno na szerokości  
i długości. Aby uniknąć gnicia przetartego 
materiału, należy składować go w miejscach o 
dobrej cyrkulacji powietrza. Najlepszym terminem 
na suszenie jest wiosna. Wilgotność powietrza jest 
stosunkowo niska  
i materiał będzie się suszył kilka tygodni. 

Przygotuj bale (5”x 5”), na których będziesz 
układał przetarty materiał. Ułuż je na suchym 
i równym terenie pozbawionym roślinności, 
w takich samych odległościach względem 
siebie. Odległości pomiędzy nimi nie powinny 
przekraczać 1 m. 

Przygotuj przekładki o tych samych wymiarach. 
Powinny być suche a ich grubość zawsze 
powinna być taka sama (1x1” or 1x2”). Możesz 
zrobić przekładki wykorzystując odpaday 
powstałe podczas przecierania lub przetrzeć 
stare niepotrzebne deski. 

Ułoż pierwszą warstwę na balach, z zachowaniem 
ok. 2 cm odległości pomiędzy deskami. 
Następnie nad każdym balem połóż przekładkę. 
Jest to bardzo ważne, ponieważ zapobiega 
deformowaniu desek. 

Im wyższą ułożysz sztaplę, tym większy będzie 
nacisk na deski w dolnej partii. Zabezpiecz 
górę sztapli plandeką lub innym materiałem, 
nie zakrywaj boków. Na górze sztapli położ coś 
ciężkiego, aby docisnąć górne warstwy desek. 

Jeżeli suszony materiał wykorzystany będzie 
wewnątrz, powinien zostać wniosiony do 
pomieszczenia i pozostać tam przez kilka 
tygodni (3-4) w celu ogrzania. Jeżeli nie ma 
takiej możliwości można skorzystać z suszarni 
przemysłowej. 

Wskazówka: Kiedy będziesz używał 
niewysuszonych desek, radzimy nie przybijać 
gwoździ po obu stronach deski. Podczas 
wysychania, deska najprawdopodobniej pęknie 
na środku. Dlatego przed wyschnięciem, radzimy 
przybijać tylko jednym gwoździem, a drugi 
przybić po wyschnięciu.

Jedynym przykładem, kiedy należy używać 
nie wysuszonego materiału, jest budowanie 
konstrukcji z bali. W takiej sytuacji, ”ciężkie 
ściany” są zaletą. Poprzez mocne dociskanie, 
bale dobrze dopasowują się względem siebie.  
W większości jednak przypadków, materiał musi 
być wysuszony. Jeżeli deski nie będą suche 
istnieje duże prawdopodobieństwo pęknięcia i 
gnicia.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

NAJCZĘSTRZE PRZYCZYNY 
PROBLEMÓW PODCZAS 
PRZECIERANIA NA TRAKU 
FARMERS M8. 
A. Nieprawidłowy montaż lub ustawienie traka
B. Niesprawny osprzęt
C. Naprężenie drewna

A. SPRAWDŹ TRAKA
1. Sprawdź czy wszystkie cztery nogi stoją 
stabilnie oraz czy nie zapadają się pod ciężarem 
załadowanej kłody. 

2. Sprawdź łoża i łącznik poprzeczny. Upewnij 
się, że trak stoi prosto. Sprawdzenia dokonaj na 
pustym i na załadowanym traku. 

3. Weź kątownik i bardzo uważnie sprawdź czy 
szyna prowadząca ustawiona jest względem 
dłuższych nóg dokładnie pod kątem 90°. Nawet 
małe odchylenie może być przyczyną błędów 
podczas przecierania. 

4. Sprawdź odległość między prowadnicą pilarki 
i łożem oraz czy prowadnica jest równoległa 
wzgędem łoża. Odległości muszą być takie same 
na obu łożach. Do ustawienia używaj klocka 
dostarczanego w komplecie. 

5. Sprawdź, czy szyna prowadząca jest prosta 
na całej długości. W tym celu zamocuj sznur na 
jednym końcu szyny i poprowadź go do górnej 
powierzchni drugiego końca. 
Naciągnij sznur i sprawdź czy przylega do szyny 
na całej długości. 
W razie potrzeby dokonaj regulacji szyny za 
pomocą podpór. 

6. Sprawdź, czy prowadnica nie jest wykrzywiona. 
W tym celu umieść na łożach prostą deskę, 
zdemontuj łańcuch z pilarki i przejedź saniami ok. 
1,5 m wzdłuż szyny. Obserwuj prowadnicę. 
Nawet fabrycznie nowe prowadnice potrafią 
być krzywe. Jeżeli podczas opisanego testu 
prowadnica nie będzie przez cały czas 
równolegle względem deski oznaczać to będzie, 
że jest krzywa. 

7. Ustawienie traka można sprawdzić 
umieszczając grubą i maksymalnie długą deskę 
na łożach. Najpierw przetrzyj jedną warstwę o 
grubości 1⁄4”, a następnie obróć ją. Podnieś łoża 
na taką samą wysokość  
i przetrzyj drugą stronę. Teraz dokładnie zmierz 
grubości na obu końcach. Jeżeli grubości 
będą się różniły, oznacza to, że łoża nie są tak 
samo ustawione albo szyna prowadząca jest 
wykrzywiona.  Sytuacja taka może się zdażyć 
wtedy, gdy nogi traka stoją na słabo utwardzonym 
terenie. Pod wpływem wagi kłód może dojść do 
rozregulowania szyny prowadzącej. 
Analogiczna sytuacja może wystąpić, jeżeli 
zastosujesz prowadnicę pilarki, o długości 
przekraczającej 0,5 m, bez zamontowania 
specjalnego wspornika. 

B. SPRAWDŹ OSPRZĘT
Prowadnica pilarki nie może podczas procesu 
przecierania schodzić w dół ani się unosić. 
Może być wiele przyczyn tego, że prowadnica 
nie może utrzymać prostego toru podczas 
przecierania.  
W wielu przypadkach problem tkwi w samej 
prowadnicy lub w łańcuchu. 

Główne powody złego funkcjonowania osprzętu:
1. Częstą przyczyną problemów jest używanie 
tępego łańcucha (Zobacz strona 29). 

2. Łańcuch można łatwo uszkodzić, kiedy uderzy  
w metalowe elementy traka. Łańcuch może  
w dalszym ciągu ciąć, jednak ”może ciągnąć”. 

3. Łańcuch może być nieprawidłowo zaostrzony. 
Poszczególne zęby mogą być różnie zaostrzone. 
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, staraj się ostrzyć 
każdy z zębów z taką samą siłą. Uszkodzenie 
jednego zęba lub nawet jego brak, zwykle ma 
mały wpływ na precyzję przecierania. 

4. Kiedy pogarsza się precyzja po okresie 
dłuższego postoju, w większości przypadków 
spowodowane jest to poprzez prowadnicę pilarki. 
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C. NAPRĘŻENIA DREWNA
Trak Logosol zawsze tnie prosto. Kiedy jednak 
występują naprężenia drewna podczas 
przecierania, wówczas nie ma pewności co 
do precyzyjnego cięcia. Naprężenia mogą 
powodować bardzo duże różnice w grubości 
materiału. Z doświadczenia wiemy, że przy 
twardym drewnie jest większe ryzyko naprężeń. 
Jednak nawet przy miękkim drewnie mogą 
następować naprężenia. Przykładem mogą być 
drzewa, które rosną na ostrych wzniesieniach. 
Przy takim materiale na pewno wystąpią 
naprężenia.  
W takich przypadkach, cała dostawa takich kłód 
może być dość problematyczna.

Naprężenia mogą również nastąpić w miejscu 
przechowywania. Jeśli kora oraz górny odcinek 
kłody zacznie obsychać, wówczas cała 
powierzchnia zacznie się kurczyć. 

Bardzo łatwo jest dostrzec naprężenia kłody, 
które powodują nieprawidłowości w wymiarach. 
Widać to za każdym razem kiedy pociągniesz 
pilarkę z powrotem. Jeśli prowadnica znajduje 
się bezpośrednio nad przetartą powierzchnią 
wówczas znaczy to, że kłoda się nie wygięła. 
Natomiast jeśli zauważysz większą odległość 
pomięzy prowadnicą a przetartą powierzchnią lub 
jeśli prowadnica wydaje się być skierowana nieco 
w górę, wówczas dobrze jest się zastanowić nad 
kolejnym ruchem, żeby zniwelować naprężenia. 

Jeśli przecierasz kłodę od wierzchołka w stronę 
pnia, występuje tendencja wyginania się materiału 
na dole, przy końcu kłody. Następuje to przede 
wszystkim kiedy mamy duży pień. Dlatego zaleca 
się, żeby po przetarciu kłody od wierzchołka 
do środka kłody, obrócić ją i kontynuować 
przecieranie od drugiego końca do środka. 

Jeśli chcesz przecierać kłody, w któych występują 
duże naprężęnia, wówczas lepszą metodą może 
być zastosowanie pilarki z przystawką Timberjig 
(4900-000-1000). Timberjig podąża po wcześniej 
przetartej powierzchni i tym samym daje lepszą 

precyzję, zwłaszcza w przypadkach kiedy 
materiał się wygina. 

KILKA WSKAZÓWEK ABY UNIKNĄĆ 
NAPRĘŻEŃ W DREWNIE

1. Używając kłód, w których są poskręcane słoje, 
zmniejsz ich długość do ok. 2,5 m. Zwiększy się 
precyzja przecierania. 

2. Przecieraj kłody z każdej strony. 

3. Czasami trzeba zastosować specjalne metody, 
aby utrzymać precyzję przecierania. Jedną z 
bardziej efektywnych metod jest umiejscowienie 
grubej deski na łożach jako podparcie dla kłody. 
Możesz również zakupić akcesoria Logosol, 
takie jak podpora krzyżowa: 4500-070-1000 lub 
uniwersalna podpora kłody: 4510-720- 6104. 
Jeżeli przecierasz głownie kłody, które są 
dłuższe niż 3,5 m, zalecamy zwiększyć długość 
szyny i dołożyć przedłużenie szyny o 2 m oraz 
dodatkową podporę łoża kłody. 
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PRECYZJA KOMPONENTÓW 
TRAKA LOGOSOL FARMER’S
Trak Farmer’s M8 jest skontrułowany z 
aluminiowych profili. Materiał ten może nieco się 
zmieniać powodując lekkie odchylenia jeśli chodzi 
o kąty oraz płaską powierzchnię. Wzięliśmy to 
jednak pod uwagę podczas projektowania traka 
więc każde odchylenie od normy nie wpłynie na 
funkcjonowanie traka. Jednym miejsce, w którym 
ewentualne odchylenia są widoczne jest łączenie 
szyn prowadzących. Zazwyczaj odchylenia 
wyglądają na większe, niż w rzeczywistości są. 
Najważniejsze abyś nie próbował siłą połaczyć na 
nowo szyn prowadzących w celu wyeliminowania 
powstałej szczeliny. Spróbuj połączyć je bez 
użycia siły. Łącznik pracuje tak, aby części szyny 
mogły dopasować się do siebie samoistnie. 

WYMAGANIA CO DO PRECYZJI
Jeśteśmy przekonani, że Farmers M8 jest 
bardziej precyzyjny niż inne tego typu maszyny. 
Przez te wszystkie lata mieliśmy do czynienia 
z klientami, którzy zapewniali, że nigdy 
wczesniej nie mieli lepszych produktów niż 
te wykonane samodzielnie na traku Logosol. 
Mamy jednak również do czynienia z klientami, 
którzy chcą jeszcze zwiększyć precyzję cięcia. 
Doświadczenie pokazało nam, że istnieje wiele 
różnych wyjaśnień sytuacji, kiedy ta precyzja nie 
jest taka jak być powinna. Niezwykle istotny jest 
dobór materiału do cięcia. Na pewno łatwiej jest 
przecierać krótkie, foremne kłody niż długie i o 
małej średnicy. Naprężenia występujące poprzez 
składowanie materiału lub samo podłoże, na 
którym drzewa rosną może powodować problemy. 
Niektóre rodzaje drzew powodują większe 
problemy niż inne. 

Duże znaczenie mają również subiektywne 
wymagania co do precyzji. Rezultat, który jest 
satysfakcjonujący dla kogoś, kto potrzebuje 
materiałów konstrukcyjnych może być zupełnie 
nie akceptowalny dla kogoś, kto wykonuje 
materiały do budowy rustykalnego ogrodzenia. 

Jeśli prześledziłeś wszystkie kroki podczas 
montażu traka, sprawdziłeś osprzęt tnący i 
wziąłeś pod uwagę naprężenia drewna i nadal 
nie jesteś zadowolony z rezultatów, wówczas 
skontaktuj się z Logosol. Pomożemy Ci w 
rozwiązaniu tego problemu. 

PODPORA SZYNY
Powinna być stosowana kiedy szyna prowadząca 
ma więcej niż 3 metry. 

Nr katalogowy: 9999-000-1026

PRECYZJA
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OSPRZĘT TNĄCY
Łańcuchy PMX umożliwiają szybkie przecieranie 
z jednoczesnym zachowaniem małego rzazu. 
Niestety są bardziej podatne na uszkodzenia w 
porównaniu  
z tradycyjnymi łańcuchami. Odpowiednia dbałość  
o stan łańcucha przedłuża jego żywotność oraz 
pozwala na szybsze i dokładniejsze przecieranie.

ZAOSTRZ, ZANIM SIĘ STĘPI!
Gdy szybkość przecierania znacznie spadła, 
ciężko przesuwają się sanie z pilarką, a 
prowadnica mocniej się nagrzewa jest to znak, 
że łańcuch uległ stępieniu. Przerwij natychmiast 
pracę! W tym momencie jest już za późno na 
ostrzenie łańcucha.
Kontynuowanie pracy z tępym łańcuchem naraża 
pilarkę na szybsze zużywanie się. Musisz nauczyć 
się wyczuwać odpowiedni moment do ostrzenia, 
zanim łańcuch całkowicie się stępi i będzie 
bezużyteczny.

WYGODNE OSTRZENIE
Niezależnie od tego jaką metodą będziesz ostrzył 
łańcuch, ostrzarką ręczną czy elektryczną, 
możesz otrzymać takie same efekty. Oczywiście 
ostrzarka automatyczna jest szybsza i łatwiejsza 
w użyciu.

Do ręcznego ostrzenia, zalecamy ostrzarkę Pferd 
z wbudowaną miarą kątów (nr kat. 9999-000-
0400). Łatwiej i wygodniej jest naostrzyć łańcuch 
używając do tego celu odpowiednich akcesoriów. 
Możesz umieścić prowadnicę z łańcuchem w 
małym imadle lub wykorzystać nasz uchwyt do 
ostrzenia łańcuchów (nr kat. 9999-000-0620).

UNIKAJ USZKODZEŃ
Gdy zbyt długo używasz tępego łańcucha może 
dojść do jego zerwania. Może się zdażyć, że 
podczas zerwania łańcucha dojdzie również 
do uszkodzenia napędu. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa zalecamy używanie pięciu 
łańcuchów na jednym kole napędowym. Nowy 
łańcuch, założony na stare zdarte koło, może 
ulec zerwaniu nawet po paru minutach pracy. Nie 
zalecamy używania zwykłego łańcucha 3/8”  
i łańcucha PMX na tym samym kole napędowym.
Prowadnica może ściągać jeżeli zęby łańcucha 
zostały uszkodzone lub też łańcuch został 
nierówno naostrzony. Może schodzić w dół 

lub się podnosić. Dłuższe używanie takich 
łańcuchów może w kosekwencji doprowadzić do 
uszkodzenia prowadnicy.
Nawet jeżeli zmienisz łańcuch na nowy, 
w dalszym ciągu nie uzyskasz prostego 
prowadzenia. Uszkodzoną prowadnicę można 
zaostrzyć. Do tego celu służy pilnik UKF (nr kat. 
9999-000-0450).

SMAROWANIE
Aby zapewnić najlepsze smarowanie, olej 
powinien być rzadki i lepki. Kiedy umieścisz 
krople oleju pomiędzy palcami, po ich otwarciu 
powinny być widoczne cienkie ”nitki” oleju. 
Zalecamy stosowanie oleju Logosol
1 litr, nr kat. :0718-000-1001
10 litrów, nr kat. :0718-000-1010
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AKCESORIA: SANIE DO PILARKI, MODEL M8

MONTAŻ: SANIE DO PILARKI

(1) Zamocuj śruby  
w gnieździe do mocowania 
pilarki łańcuchowej i na ra-
mieniu szpuli. Używaj kwadra-
towych nakrętek. Nie dokręcaj 
ich do końca (8 śrub M6x16, 8 
podkładek  

kwadratowych M6).
(2) Wsuń gniazdo pilarki  
(4 śruby M6x16, 4 podkładki M6,  
4 nakrętki M6).

(3) Wsuń prowadnice sań na  
gniazdo pilarki i na wspornik  

szpuli. Dokręć mocno śruby.
(4) Nawiń sznur na szpulę 
i załóż ją na ramię. Dokręć 
nakrętką  
(1 nakrętka M10).

1

2

3

4

Nr kat..  Opis
9999-000-1032 Szpula
4510-720-2800 Ramię szpuli
4508-720-7402 Prowadnice aluminiowe
4508-001-2901 Łoże pilarki
4508-001-2900 Gniazdo pilarki
4510-723-2002 Sznur
4510-723-2904 Prowadnice plastikowe

Sanie do pilarki, model M8
Nr katalogowy: 4508-720-7502
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(5) Przykręć osłonę łańcucha 
do ramienia (2 śruby M6x40  
i 2 śruby samokątrujące M6)

5

Nr kat.:.  Opis
4508-723-4809 Osłona łańcucha
4508-720-3001 Ramię osłony

MONTAŻ: OSŁONA ŁAŃCUCHA

7

6

Odkręć dwie śruby mocujące 
prowadnicę i zdemontuj 
pokrywę. 

(6) Zdemontuj zderzaki 
oporowe ale zostaw śruby na 
miejscu, tylko lekko je poluzuj.

(7) Założ ponownie pokrywę, 
zamieniając śruby mocujące 
prowadnicę na nakrętki 
dystansowe Logosol (Śruby 
mocujące prowadnice będą 
później potrzebne do  
zamontowania pilarki na 
sanie).

Tylko pilarki zgodne  
z normą CE, w których 
prowadnica mocowana 
jest za pomocą dwóch 
śrub, mogą być stoso-
wane w traku M8. 

Nr kat.:  Opis
4510-723-3402 Nakrętka dystansowa LOGOSOL 066

MONTAŻ: NAKRĘTKI DYSTANSOWE LOGOSOL
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MONTAŻ: MOCOWANIE PILARKI NA SANIACH Z OSŁONĄ

(8) Umieść pilarkę w 
gnieździe. (Upewnij się, 
czy nakrętki dystansowe, 
mocujące prowadnicę pilarki, 
pasują w otwory gniazda). 
Przykręć pilarkę od dołu 
dwiema śrubami mocującymi. 

(9) Zamontuj osłonę łańcucha 
w ramionach sań tak, aby 
znajdowała się w odległości 
około 4 cm od łańcucha ale 
nie mniej niż 55 cm, tak jak 
pokazano na rysunku (2 śruby 
M6x40, 2 nakrętki z kołnierzem 
M6)

(10) Wsuń zmontowane 
sanie z pilarką na szynę 
prowadzącą traka. 

8

9

10

Upewnij się, że sanie przesuwają się lekko wzdłuż szyny. 
Jeżeli wyczuwasz opór, poluzuj nakrętki w prowadnicach sań  
i dopasuj do szyny prowadzącej. 

Min. 55 cm
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AKCESORIA: RAMPY ZAŁADOWCZE M8

Para, nr katalogowy: 
4508-001-1400

RAMPY ZAŁADOWCZE M8
Dwie rampy uławiające załadunek kłody z czar-
nego anodyzowanego aluminium do traka M8 
mogą być rónież wykorzystane do traka Farmers 
M8 jako  
dodatkowe akcesoria. Z pomocą ramp będziesz  
w stanie samodzielnie załadować kłodę na traka, 
bez narażania siebie na urazy.

AKCESORIA: PRZEDŁUŻENIA

PRZEDŁUŻENIE 0,5 M, 1 M I 
DODATKOWE RAMIĘ ŁOŻA
Farmers M8 jest zbudowany z 1 metrowych 
odcinków i w podstawowej konfiguracji łączyć je 
można w 3 metrowej długości traka z 1 metrową 
odległością pomiędzy nogam (krótkie kłody) 

Przedłużenie (0.5 m)
Nr kat: 4510-720-6602

Przedłużenie, Farmers M8 (1 m)
Nr kat: 4520-010-1000
Dodatkowe ramię łoża kłody, Farmers M8
Item no: 4520-100-1000

lub 4 metrowego traka z 2 metrową odległością 
pomiędzy nogami dla dłuższych kłód. Istnieje 
możliwość przedłużania traka w zasadzie 
nieskończoność, używając przedłużeń o długości 
0,5, 1 m lub 2 m.

AKCESORIA: KLAMRA XL
KLAMRA XL
Utrzyma nawet największe kłody w optymalnej  
pozycji. Świetnie nadaje się również do utrzyma-
nia wyciętych desek w celu obcięcia kantów.

Klamra XL
Nr kat: 4508-001-1027



52

Logosol AB, 
Fiskaregatan 2 
S-871 33 Härnösand, SZWECJA
Telefon +46 611 18285,

niniejszym zapewnia, że urządzenie
TRAK LOGOSOL FARMERS M8

wyprodukowany został zgodnie z wymogami 
następujących dyrektyw EU:
2006/42/EG, Dyrektywa maszynowa
2006/95/EG, Dyrektywa niskonapięciowa
2004/108/EG, Dyrektywa EMC

Deklaracja ta jest oparta na następujących 
normach:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006 + (EMC 
standard)

Mattias Byström, Dyrektor ds. Rozwoju Produktu, 
odpowiedzialny za dokumentację techniczną. 

Härnösand 17 marzec 2014
Malte Frisk, CEO

EC DEKLARACJA 
ZGODNOŚCI
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LOGOSOL SWEDEN
Fiskaregatan 2, S-871 33 Härnösand, SWEDEN

Phone +46 611 18285 | Fax +46 611 182 89
info@logosol.com | www.logosol.com

LA BOCA - AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL LOGOSOL
Dobroszów Oleśnicki 22 B, 55-095 Mirków k. Wrocławia

Tel.: +48 515 133 925, +48 515 133 920
biuro@logosol-polska.pl, www.logosol.pl


