INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nr seryjny:

Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.
Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
UWAGA! Użytkowanie niezgodne z instrukcją może doprowadzić do poważnych
obrażeń operatora
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA										
Są specjalne zasady
bezpieczeństwa dotyczące pracy na przenośnym traku Logosol
M8, których należy bezwzględnie przestrzegać.
Punkty oznaczone tym symbolem ostrzegają przed niebezpieczeństwem.
Jednakże nawet bez niech należy zachować ostrożność.
Widząc ten symbol, uważnie
przeczytaj tekst.
Przed rozpoczęciem pracy z trakiem M8 dokładnie przeczytaj
instrukcję. Nie przeczytanie, lub
nie zrozumienie instrukcji może
być przyczyną wypadku.

Podczas pracy zawsze używaj odzieży ochronnej.

MIEJSCE PRACY OPERATORA

Ze względu na ryzko związane z
obsunięciem się kłody drewna,
bezpieczna odległość od miejsca, gdzie składowane są kłody
wynosi 8 metrów.
Każdy, kto obsługuje trak M8
musi być zdrowy i w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
Rób sobie regularnie przerwy.

Zabrania się obsługiwać urządzenia pod wpływem alkoholu,
narkotyków i innych środków
Tylko osoby, które przeczytały odurzających lub silnych leków.
instrukcję obsługi mogą używać
traka . W razie odsprzedaży urzą- Pracuj tylko w dzień - nigdy po
dzenia, należy przekazać instruk- zmroku, podczas mgły lub ogrację nowemu właścicielowi.
niczonej widoczności.
Używaj tylko orginalnych akcesoriów wyprodukowanych lub
zaakceptowanych przez Logosol.
Zastosowanie innych dodatków
zwieksza ryzyko powstawania
wypadków i nie powinny być
one w ogóle stosowane. Logosol
nie bierze odpowiedzialności za
szkody
powstałe w wyniku zastosowanie
Trak Logosol M8 jest obsługiwa- nieodpowiednich akcesoriów.
ny przez jedną osobę.
Inne osoby muszą przebywać w Waga sań z pialrką lub frezarką
bezpiecznej odległości od pracu- nie może przekraczać 15 kg.
jącego traka. Ze względu na ryzy- Na końcach szyny prowadzącej
ko związane z zerwaniem się łań- muszą być zamontowane podcucha, bezpieczna odległość od pórki.
pracującego traka to 15 metrów.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
urządzeń montowanych na traku
(pilatki, frezarka)
Osoby poniżej 18 roku życia nie
mogą obsługiwać traka. Przed
rozpoczęciem pracy upewnij się,
że dzieci przebywają w bezpiecznej odległości od traka.

4

Zalecaną odzieżą jest kombinezon roboczy ścisle dolegający do
ciała. Nigdy nie pracuj w luźnej
odzieżu – może zostać wciagnięta przez ruchome części traka.
Przed pracą ściągnij biżuterię
(łańcuszki, obrączki, itp.).

Załóż wysokie obuwie
ochronne ze wzmacnianymi
noskami.

Używaj
ochraniaczy
słuchu wraz z siatką chroniącą
twarz.
Zapamiętaj, że słuch może zostać nieodwracalnie uszkodzony
nawet po stosunkowo krótkim
czasie narażenia go hałas.
Wobec braku siatki ochraniajacej twarz, można założyć gogle
ochronne.

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

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
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,
aby nie otworzyło się podczas
pracy pilarki.

Utrzymanie:
Trak M8 musi być regularnie
sprawdzany.
Wykonuj tylko te czynności, które są wyszczególnione w instrukcji. Inne naprawy muszą być wykonane przez Logosol lub przez
upoważnionych dealerów.
Nie dokonuj samodzielnie żadnych modyfikacji w konstrukcji
traku, może zwiększyć ryzyko
wypadków.
Logosol nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności za szkody powstałe podczas pracy na samodzielnie zmodyfikowanym traku.

Kłody muszą zawsze być przetaczane na traku w pozycji poziomej. Nigdy nie podnoś ręcznie
ciężkich kłód z ziemi bezpośrednio na trak. Może to spowodować upadek kłody i doprowadzić
do trwałego uszkodzenia ciała.
Nie przecieraj kłód, których końce nie wystają mniej niż 20 cm
(ok. 10”) na zewnątrz każdego
łoża.
Maksymalna ładowność traka
M8 to 500 kg. Rozbudowa o 2m
(dołożenie połowy traka wraz z
łożem) zwiększa ładowność o
250 kg.

Podczas pracy:
Aby uniknąć przewrócenia,
nigdy nie ustawiaj traka pod kątem.

Przed użyciem traka:
Sprawdź stan linek podnoszących łoża.
Sprawdź, czy wszystkie śruby
na łożach są dobrze poskręcane
oraz, że wszystkie ruchome części
poruszają się swobodnie.
Aby uniknąć przewrócenia się traku, sprawdź poziom i stabilność
zamocowania do podłoża.

Trak M8 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 kładź ręki wewnątrz długiej nogi podczas
podnoszenia lub opuszczania
kłody.
Palce ręki mogą zostać uderzone
Aby uniknąć wypadków, sprawdź, przez sprężynę lub wciągnięte
poprawność zamontowania całe- przez linkę podnoszącą łoże.
go osprzętu.

Podczas pracy zawsze stój po
prawej stronie pilarki. W chwili pęknięcia łańcucha, zostanie
wyrzucony na zewnątrz.
Utrzymuj stanowisko pracy w
czystości - nie trzymaj narzędzi,
kawałków drzewa lub innych
rzeczy w miejscach gdzie się poruszasz.
Zdemontuj pilarkę po zakończeniu pracy. Nie zostawiaj jej na
traku – może zostać uruchomiona przez
nieupoważnione osoby co w
konsekwencji może być przyczyną wypadku.

Przed uruchomieniem pilarki
sprawdź umiejscowienie łańcucha w prowadnicy.
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OPIS URZĄDZENIA
• W podstawowej konfiguracji trak wyposażony Nie wolno dokonywać żadnych zmian w konstrukjest w rampy, które ułatwiają załadunek kłód na cji traka, gdyż może to zwiększać ryzyko wypadtrak.
ków.
Logosol nie ponosi odpowiedzialności za uszko• Wszystkie elementy aluminiowe są anodyzowa- dzenia powstałe podczas pracy na nieprawidłowo
ne, całkowicie odporne na rdzę. Powierzchnia ze- zmodyfikowanej lub zmontowanej maszynie.
wnętrzna jest odporna na ścieranie, jak hartowana stal, ma niski współczynnik tarcia i jest łatwa MONTAZ
w utrzymaniu.
Trak Lgosol M8 jest częściowo zmontowany.
Należy tylko zamontować szynę prowadzącą wraz
• Regulowane nóżki ułatwiają wyregulowanie
z podporami oraz łącznik nóg, patrz strony 11pozycji traka.
13.
Zmontowany trak należy ustwić na podłożu zgod• Regulacja wysokości kłody w traku M8 odbywa nie ze wskazówkami zawartymi na stronie 21 i
się co 1/4’’ (6,25 mm) lub 1/8” (3,12 mm).
następnych.
• Wskaźniki na skalach pokazują aktualne poło- Montaż i reguklacja traka Logosol M8 jest łatwa.
żenie łoża.
Ma mniej części do skręcania i ustawienia w porównaniu do poprzednich modeli traków Logo• Wspornik między krótkimi nogami stabilizuje
sol. Ustawiaj trak na równej płaskiej powierzchtrak.
ni, nie powinna być chropowata, ponieważ może
uszkodzić zewnętrzną powierznię elementów
• Korba do regulacji wysokości umieszczona jest konstrukcyjnych.
w tulei wykonanej z brązu. Charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia, jest bezobsłygowa Aby zaoszczędzić czas przed przystąpieniem do
i zapewnia długotrwałą bezawaryjną eksploata- montażu przeczytaj instrukcją. Podczas montażu
cję.
postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku.
• Wiele akcesoriów z modeli M5 i M7 może być
wykorzystwane do modelu M8.
UTRZYMANIE
Trak Logosol powinien być utrzymywany w
czystości, a wszystkie części z tworzyw sztucznych powinny być okresowo smarowane prze
olej Logosol (7500-001-5050) lub silikon (7500001-5067). Regularnie sprawdzaj stan linek do
podnoszenia łoża.
Hartowane części: listwa zapadkowa, oś zapadki
oraz zapadki należy okresowo zabezpieczyć środkiem, który zabezpieczy 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.
6

Jeżeli zobaczysz tan symbol, dokręcaj
tylko palcami.
Jeżeli nie ma tego symbolu należy mocno dokręcić śruby.

POTRZEBNE NARZĘDZIA
Narzędzia nie są dostarczane z trakiem.
• Klucz oczkowy lub nasadowy 10 mm
• Klucz oczkowy lub nasadowy 13 mm
• Klucz oczkowy lub nasadowy 17 mm
• Klucz oczkowy lub nasadowy 16 mm
• Klucz imbusowy 4 mm 			
• Klucz imbusowy 8 mm 			
• Kątownik 					

2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Pracę ułatwi wkrętarka wyposażona z sześciokątną nasadkę 10 mm.

DANE TECHNICZNE
Długość całkowita: 			
Szerokość: 				
Szekokość łoża:			
Waga: 				
Waga z saniami do montażu
pilarki spalinowej
Max. zalecana średnica kłody:
Max. zalecana długość kłody
w standardowej konfiguracji: 		
Max. waga kłody: 			

5.50 m
1.25 m
0.50 m
52 kg
57 kg
60 cm
5.00 m
500 kg
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Woodworker’s Mill jest skróconą
wersją traka M8. Przezanaczony
jest do przecierania krótkiego materiału, wykorzystywanego np. w
stolarstwie.
Odległość między łożami wynosi
1.13m. Woodworker’s Mill może
być zrobiony z traka M8.
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Sposób montażu konstrukcji oraz Należy przestrzegać tych samych
ustawiania jest dokładnie taki zasad bezpieczeństwa jak w przysam co traka M8.
padku traka M8.
Sposób motażu pokazany jest na
powyższym rysunku.

ELEMENTY SKŁADOWE TRAKA
W celu lepszej identyfikacji poszczególnych elementów
składowych traka M7, przedstawiamy poniżej rysunek z
krótkim opisem. Pełny wykaz elementów wchodzacych
A
w skład traka, znajduje się na końcu instrukcji.
ATOR
R
E
P
O
RACY
P
E
C
S
MIEJ
a str.
Praw

str.
Lewa

1 Szyna prowadząca
Łącznik rozporowy szyny
2 Długa noga
3 Łącznik nóg
4 Krótka noga
5 Łącznik poprzeczny
6 Rozpórka
7 Łoże
Klamra zabezpieczająca
8 Podpora szyny
9 Regulowana stopa
10 Prowadnica ramienia łoża
11 Łącznik kolankowy
12 Sanie do montażu pilarki
13 Zaczep linki
14 Ruchomy wspornik łoża
15 Listwa zapadkowa
16 Regulacja listwy zapadkowej
17 Prowadnica wspornika
18 Zapadka, Oś zapadki
19 Sprężyna, Dźwignia do regulowania
zapadki, Wspornik sprężyny
20 Korba, Tulejki
21 Plastikowy wodzik łoża, Wskaźnik
22 Rampa załadowcza
23 Rolki
24 Podpora końca kłody
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MONTAŻ RAMY

Nr.katalogowy
4508-001-1200
4508-001-1035
4508-001-1030
4508-001-1045
4508-001-1060

Nazwa
Łącznik nóg
Krótka noga
Długa noga
Łącznik kolankowy
Łącznik kątowy

Dokręć luźno wszystkie czteMontaż prawej i lewej ramy odbyry śruby, aby umożliwić lepsze
wa się w ten sam sposób.
Opisane śruby dotyczą tylko jed- spasowanie względem siebie poszczególnych elementów.
nej strony.
(4 śruby z kołnierzem M6x20, 4
(1) Skręć łącznik nóg z krótszą nakrętki z kołnierzem M6).
nogą. Nie uszkodź miejsca ich łą(3) Przykręć łącznik kątowy do
czenia.
(4 śruby M6x20, 4 nakrętki z koł- dłuższej nogi i do dolnej strony
łącznika nóg. Nie dokręcaj śrub
nierzem M6)
do końca.
(2) Zamontuj uchwyt sprężyny na Ustaw kąt 90° i kolejno dokrędłuższej nodze a następnie przy- caj śruby. (4 śruby z kołnierzem
M6x20, 4 nakrętki z kołnierzem
kręć łącznik nóg.
M6)
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Po dokładnym ustawieniu podokręcaj wszystkie śruby na dłuższej
nodze (2).
(4) Załóż stopy na nogi. Zwróć
uwagę, aby nacięcia w nodze i
stopie sie zgadzały. (4 śruby imbusowe M8x25, 4 nakrętki M8, 4
podkładki M8).
(A) Zamontuj rolkę tak jak na rysunku. (nakrętka z kołnierzem)

MONTAŻ SZYNY

Nr.katalogowy
4508-001-1000
4510-720-6700
4510-723-0800

Nazwa
Szyna 2.75 m
Łącznik rozpierający
Podkładki zabezpieczające

Rozmieszczenie otworów na (6) Wsuń łącznik rozporowy w jekońcach szyn są różne i muszą być den z elementów szyny
poprawnie dopasowane.
Sprawdź zgodność ustawienia
śrub względem otworów w szynie. Dokręć lekko śruby.
Nie uszkodź powierzchni szyny. Aby temy zapobiec możesz
podłożyć pod elementy szyny karŁącznik musi być wsunięty
ton, w którym jest dostarczana. prawidłową stroną (rysunek).
(5) Skręć luźno śruby w łączniku
rozporowym tak, aby można było
go wsunąć do środka szyny.
(4 śruby imbusowe M8x35, 4 nakrętki kwadratowe M8)

Jeżeli masz trudności z wsunięciem łącznika, przyczyną tego
może być zbyt silne dokręcenie
śrub w łączniku rozporowym lub
nie współliniowe ułożenie elementów szyny względem siebie.
(8) Dokręć wszystkie cztery śruby.

(9) Przykręć pod kładki zabezWażne jest, aby strona rozpiera- pieczające. (4 śruby z kołnierzem
jąca znajdowała się po właściwej M6x20, 4 nakrętki z kołnierzem
stronie. W celu łatwiejszego wsu- M6).
nięcia można użyć oleju.
(7) Wsuń drugi element szyny na
łącznik tak, aby elementy wzajemnie się stykały.
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MONTAŻ: ROZPÓRKA I ŁĄCZNIK POPRZECZNY

Przy rozbudowie traka

Nr.katalogowy Nazwa
4508-001-1010 Rozpórka
4508-001-1009 Łącznik poprzeczny

(10) Załóż rozpórkę.
W miejscu stałego mocowania do
nogi (A) użyj krótkich śrub. (śruba
M10x40)

Po przeciwnej stronie (B) użyj długiej śruby z nakrętką. Wkręć śrubę około 20 mm do rozpórki.
Nie skręcaj mocno.
(śruba M 10x50, nakrętka M10)

(11) Zamontuj łącznik poprzeczny.
Na każdej nodze znajduje się 6
otworów. Użyj wewnętrznych do
standardowego montażu (C). Zewnętrzne otwory służą do rozbudowy traka. (6 śrub z kołnierzem
M6x20, 6 nakretek kwadratowych
M6).
(D) Trzy pozostałe otwory wykorzystywane są do rozbudowy
traka. Służą do zamontowania
kolejnych łączników. W tej sytuacji konieczne jest zastosowanie
trzech podkładek (nr katalogowy
4507-001-1221).
Używane są również do połączenia łączników poprzecznych przy
rozbudowie traka o 0.5m zestaw
środkowy.
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MONTAŻ: PODPORY SZYNY

Nr.katalogowy
4508-001-1015
4508-001-2073
4507-001-1178

Nazwa
Podpórki szyny
Paczka śrub nr.73
Zakończenia szyny

(12) Umieść szynę prowadzącą na
dłuższych nogach i skręć.
(4 śruby z kołnierzem M6x2,
4 nakrętki z kołnierzem M6)

(13) Przykręć podpory szyny do
ich wewnętrznej strony (A) owalnymi otworami do góry.
(10 śrub z kołnierzem M6x20,
10 nakrętek z kołnierzem M6)

Sprawdź kąt między szyną i
nogą. Musi być równy 90°.
Dwie podpory mocowane są
do nóg przy wykorzystaniu tych
samych otworów (rysunek).
Nie skręcaj ich do końca.
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MONTAŻ: PROWADNICA, ŁOŻE
(14) Przykręć prowadnice ramienia
łoża z podziałką do nóg. Sprawdź, czy
obie zamocowane są na tych samych
wysokościach. (2 śruby M6x20, 2 nakrętki z kołnierzem M6).
(15) Na prawym łożu przykręć plastikowy wodzik łoża wraz z dłuższym
wskaźnikiem (A).
Na lewym łożu użyj krótszego wskaźnika (B). Nie dokręcaj mocno śrub.
(2 śruby imbusowe M6x30, 2 nakrętki z kołnierzem M6).
(16) Zamontuj ogranicznik listwy
zapadkowej na dole wspornika.
(2 śruby imbusowe M6x25)
Nr.katalogowy Nazwa
4508-001-1075 Prowadnica ramienia łoża
4508-200-0010 Skala

(17) Zamontuj rolki. (śruba M6x60)
(18) Przykręć wspornik do ramienia
łoża. Po około 20 godzinach pracy,
sprawdź stan dokręcenia śrub i dokręć, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
(4 śruby imbusowe M8x30, 4 nakrętki z kołnierzem)
(C) Zamontuj jedną dodatkową
śrubę (śruba imbusowa M8x16,
nakrętka z kołnierzem M8)
(19) Zamontuj na wsporniku listwę
zapadkową i zabebezpiecz ją (D)
dokręcając od dołu ogranicznik. Nie
skręcaj mocno.
Ustaw listwę zapadkową za pomocą
śruby w orgraniczniku, po ustawieniu dokręć mocno śrubę regulującą.
(śruba M10x40, nakrętka M10)

Nr.katalogowy
4507-001-1190
4507-001-1165
4507-001-1170
4507-001-1150
4507-001-1145
4510-723-3900
4508-001-1050
4508-001-1065
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Nazwa
Wodzik
Wskażnik krótki
Wskaźnik długi
Listwa zapadkowa
Ogranicznik listwy
Rolki
Łoże
Wspornik łoża

MONTAŻ: PROWADNICA ŁOŻA, MECHANIZM PODNOSZĄCY
(20) Przełóż linkę przez otwór znajdujący się w dolnej części prowadnicy i zawiąż tak jek pokazano na
rysunku (A).
Za węzłem powinien zostać centymetrowej długości koniec linki.
(21) Wciśnij metalowe tulejki w plastikowe ograniczniki.
Umieść plastikowe ograniczniki po
obu stronach wspornika (B), a nastepnie zamontuj prowadnicę.
(4 śruby z kołnierzem M6x40, 4 nakrętki z kołnierzem M6)

Nr.katalogowy
4507-001-1080
4507-001-1090
4507-001-1085

Nazwa
Linka 2,05 m
Plastikowe ograniczniki
Prowadnica wspornika, kpl.

(22) Zwróc uwagę na końce osi, są
one różne. Włóż stronę z krótszym
wybraniem w otwór nogi, tak jak
pokazano na rysunku.
(23) Załóż na oś sprężynę a następnie dźwignię wyboru zapadki.
Teraz wprowadź oś w pierwszy
otwór prowadnicy. Załóż zapadki, a
po ich obu stronach umieść O-ringi.
Przykręć dźwignię i zapadki do osi.
Śruby mocujące dźwignię i zapadki
powinny znajdować się w dokładnie
w miejscu wyżłobień w osi.

Nr.katalogowy
4507-001-1110
4507-001-1120
4507-001-1115
4507-001-1125

Nazwa
Oś
Sprężyna
Dźwignia wyboru zapadki
Zapadki
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MONTAŻ: LINKI
(24) Przeciągnij linkę przez zewnetrzną rolkę w dolnej części wspornika,
przełóż linkę przez rolkę znajdujacą
się w łaczniku nóg (A) a następnie
przeciagnij przez drugą rolkę.
Włóż oś kor by w otwory dłuższej
nogi i wsuń w otwór prowadnicy.
Załóż na oś jedną tulejkę. Drugą tulejkę załóż na oś razem z linką i wsuń
oś w drugi otwór prowadnicy.
Dokręć śruby zabezpieczjące w tulejkach. Powinny one znajdować się
dokładnie w tym samym miejscu co
wyżłobienia w osi.
Nr.katalogowy Nazwa
4507-001-1100 Oś korby
4507-001-1105 Tulejka

Nr.katalogowy Nazwa
4507-001-1205 Zawleczka
4507-001-1106 Tulejka z rowkiem

MONTAŻ: KLAMRY ZABEZPIECZAJĄCE
Nr.katalogowy Nazwa
4507-001-1101 Uchwyt korby
4508-001-1025 Klamra zabezpieczająca
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(25) Wsuń klamry zabezpieczające
kłodę na ramię łoża.
(A) Przykręć uchwyt do osi nakrętką
M8.

MONTAŻ: SANIE
Nr.katalogowy
9999-000-1032
4510-720-2800
4507-720-7402
4510-720-2900
4510-723-2002
4510-723-2904

Nazwa
Szpula
Ramię szpuli
Prowadnice aluminiowe
Gniazdo pilarki
Sznur
Prowadnice plastikowe

(26) Zamocuj śruby w gnieździe
do mocowania pilarki łańcuchowej i na ramieniu szpuli. Użyj kwadratowych nakrętek, nie dokręcej
ich do końca.
(8 śrub M6x16, 8 podkładek
kwadratowych M6)

(28) Wsuń prowadnice sań na
gniazdo pilarki i na wspornik szpuli. Dokręć mocno śruby.
(29) Nawiń sznur na szpulę i załóż
ją na ramię. Dokręć nakrętką.
(1 nakrętka M10)
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MONTAŻ: OSŁONA ŁAŃCUCHA
(30) Przykręć osłonę łańcucha do
ramienia. (2 śruby M6x40, 2 nakrętki samokątrujące M6)

Nr.katalogowy Nazwa
4510-723-4809 Osłona łańcucha
4510-720-3000 Ramię osłony

MONTAŻ: NAKRĘTKI DYSTANSOWE
Odkręć pokrywę i prowadnicę
pilarki.
(31) Zdemontuj zderzaki oporowe.
(32) Załóż prowadnicę i pokrywę.
Zamiast orginalnych nakrętek użyj
nakrętek dystansowych.
Przy ich pomocą zamontujesz pilarkę na saniach.

Nr.katalogowy Nazwa
4510-723-3402 Nakrętka dystansowa 066
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Tylko pilarki zgodne z normą CE, w których prowadnica
mocowana jest za pomocą dwóch
nakrętek, mogą być stosowane w
traku M8.

MONTAŻ: MOCOWANIE PILARKI NA SANIACH

(33) Umieść pilarkę w gnieździe.
(Upewnij sę, czy nakrętki dystansowe mocujące prowadnicę pilarki,
pasują w otwory gniazda)
Przykręć pilarkę od dołu dwoma
nakrętkami.
(34) 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)
(35) Wsuń zmontowane sanie z pilarką na szynę prowadzącą traka.

Upewnij się, że sanie przesuwają się lekko wzdłuż szyny.
Jeżeli wyczuwasz opór, poluzuj nakrętki w prowadnicach
sań i dopasuj do szyny prowadzącej.
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MONTAŻ: RAMPA ZAŁADOWCZA, PODPORA KŁODY, UCHWYT LINKI
(36) Weź dwa elementy rampy.
(37) Zamontuj midzy nimu tuleje dystansowe (16 śrub x M8 45, 32 podkładki M8 podkładki, 16 nakrętek M8)
(38) W dolnej części rampy zamontuj
dwa kątowniki służące do mocowania
rampy do podłoża.

(39) Zmontuj wsporniki podpór końców kłody tak jak pokazano na rysunku. (2 śruby M6 x 10, 2 podkładki
M6).
Odpowiednie ustawienie listwy
zębatej ustawisz po zamontowaniu
podpory do szyny.
(40) Zamontuj śrubę wsparcia wraz z
tulejką tak jak pokazano na rysunku.
(41) Zamontuj do szyny uchwyt linki.
(M6x16 śruba M6
kołnierz nakrętka)
(42) W górnej części uchytu zamontuj
śrubę M6 z tulejką. Zabezpiecz nakrętką.
(43) W dolnej części szyny prowadzącej zamontuj podporę końca kłody
(4 śruby M6x16, 4 nakrętki M6).
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USTAWIANIE TRAKA NA PODŁOŻU

Trak M8 nie może być odchy- Złe ustawienie traka może spolony od poziomu więcej niż 5° z wodować obsunięcie się kłody
każdej strony.
podczas załadunku jak również
nieprawidłowe jej ułożenie na łożach.
Ryzyko przewrócenia. Nie
można zaczynać pracy na traku,
Kiedy ustawiasz trak bezpośreddopóki nogi nie zostaną przymonio na ziemi:
cowane do podłoża bądź przykręcone do desek (patrz rysunek).
Podłoże musi być utwardzone
i wystarczająco równe np. takie,
gdzie przejazd samochodem nie
Sanie mogą się wysuniąć
będzie stanowił problemu.
z szyny.

W sytuacji gdy trak będzie
stał na betowej posadzce, asfalcie lub innnym tego typu podłożu, zalecamy umieszczenie pod
każdą nogą kawałka gumy, w celu
zmniejszenia ryzyka uszkodzenia
traka przez wibracje powstające
podzczas pracy.
Zawsze solidnie mocuj nogi traka
do podłoża.

Dopóki trak nie zostanie prawiPo obu stronach traka, umieść
dłowo ustawiony, użytkownikowi deski pod nogami i przykręć je do
nie wolno rozpocząć pracy.
nich. Aby zapewnić prawidłowe
ustawienie traka deski muszą być
o wymiarach co najmniej 50x150
Zabezpiecz kłody klinami.
mm i długości minimum 2 m.
Deski muszą wystawać co najmniej 0.5 m poza nogi traka.
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USTAWIANE: SZYNA

W celu ustawienia szyny prowadzącej należy ściągnąć sanie z pilarką.
Sprawdź wzrokowo poziom szyny.
Jakiekolwiek odchylenie powinno
być widoczne.
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(A) Upewnij się, że wszystkie śru- (C) Ustaw poziom szyny prowaby na łączniku poprzecznym nie dzącej regulując śrubą M10 rozsą podokręcane.
pórki, znajdującej się pomiędzy
dłuższymi nogami.
(B) Dokręć mocno śruby w miejscu łączenia podpory z szyną. Dokręcając śrubę, końce szyny
Upewnij się, że dolne śruby pod- prowadzącej będą opadały.
pór nie są podokręcane.
Luzując ją , końce szyny prowadzącej będą się unosiły.
Po ustawieniu szyny, dokręceniu
śruby i nakrętki w rozpórce, podokręcaj wszystkie śruby w podporach.

USTAWIANIE: ŁOŻE

(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 miejscu, w którym
sądzisz że jest blokowane. Jeżeli
opór występuje na całej długości,
ustaw łoże w najwyższej pozycji.

- Poluzuj plastikowy wodzik (D)
(C) Za pomocą śrub w dolnej częi ustaw go prosto względem po- ści wspornika, ustaw wysokość
działki.
łoża tak, aby klocek znajdujący
się na łożu lekko dotykał dolnej
- Użyj silikonu w spraju do nasma- części prowadnicy pilarki. Klocek
rowania prowadnicy łoża i wodzi- nie może zbyt mocno dociskać do
ka.
prowadnicy.

(B) Sprawdź wysokość łoża. Ustaw
zapadkę w pozycji 1/4”.
Umieść klocek dystansowy na
Zablokuj łoże zapadką, aby łożu. Przesuń pilarkę tak, aby pronie obsunęło się w dół.
wadnica znajdowała się bezpośrednio nad klockiem.
- Poluzuj cztery śruby w prowadnicy łoża i ustaw ją prosto wzglę- Podnoś łoże do góry do momendem wspornika podnoszącego tu, gdy klocek na łożu będzie
łoże.
znajdował się najbliżej dolnej powierzchni prowadnicy pilarki.

Po ustawieniu, dokręć śruby i wewnętrzną nakrętkę.
(D) Aby ustawić wskaźnik podziałki, poluzuj dwie śruby przytrzymujące wskaźnik i platikowy
wodzik. Prawidłowo ustawiony
wskaźnik powinien pokazywać na
podziałce 2”, w momencie, gdy
klocek dotyka dolnej powierzchni
prowadnicy pilarki.
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USTAWIANIE: PROWADNICA PILARKI
Prowadnica pilarki musi być ustawiona równoległe do łoża. Jeżeli tak
nie jest, prawdopodobnie prowadnica jest krzywa, bądź żle założona.
Ściągnij łańcuch z prowadnicy, bez
jej demontowania, i ustaw pilarkę
nad łożem.
Używaj rekawic ochronnych!
(A) Chwyć za środek prowadnicy, jak
pokazano na rysunku, i ruszaj ostrożnie prowadnicą do momentu aż będzie równoległa do łoża. Sprawdzaj
ustawienie wykorzystując drewniany klocek dostarczany w komplecie.

(B) Jak prosto ustawić prowadnicę
pilarki po jej wymianie.
Praktycznie prowadnica powina być
zmieniona tylko wtedy, gdy zostanie
uszkodzona podczas procesu przecierania.
Jeżeli po wymianie prowadnicy zauważysz, że tak 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: 4507-001-1305
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ROZBUDOWA TRAKA (OPCJA)
PRZEDŁUŻENIE 0.5 M I 1.0 M
• 1 Wsuń łącznik do połowy długo
ści do 2 szyny, ustaw śruby w otworach;
• Dokręc śruby z umiarkowaną siłą.
Upewnij się, że nakrętki w łączniku
znajdują się w gniazdach;
• 3 Wsuń segment przedłyżający
na łącznik. Śruby w łączniku muszą
znajdować się w otworach szyny;
• Dokręć wszystkie cztery śruby.
ZESTAW DO PRZEDŁUŻENIA
TYLKO O 1.0 M
• 4 Załóż nakrętkę (M 10) na gwint
5 w stopie podpory;
• 6 Weź dużą kwadratową podkładkę i wsuń drugą części podpory;
• 7 Weź podkładkę i 8 podkładkę
sprężynującą i 9 wsuń drugą część
podpory;
• 10 Weź nakrętkę (M10) i dokręć;
• 9 Skręć razem obie części podpory szyny;
• 5 Reguluj wysokość ustawienia
szyny za pomocą 4 nakrętki;
Ten zestwa może być montowany
po jednym lub drugim końcu szyny
- NIGDY W ŚRODKU!
Zestaw do przedłużenia o 2.5 m
Uwaga: To rozszerzenie musi zostać założone na na lewej stronie
traka!
To przedłużenie wykonuje się analogicznie do montażu traka z tą
różnicą, że montuje się dodatkową
podporę szyny która łączy się z takiem.
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INSTRUKCJA PRZECIERANIA KROK PO KROKU
1.1 Umieść kłodę na łożu.

2.3 Przetrzyj pierwszą warstwę
i być może jeszcze jedną deskę.

1.2 Zablokuj kłodę używając kla3.1 Obróć kłodę o 90° i zablokuj
mer zabezpieczających.
ją klamrami. Ustaw żądaną wyso1.3 Ustaw żądaną wysokość pod- kość. Przetrzyj pierwszą warstwę.
noszenia kłody (co 1/4” lub 1/8”)
3.2 Podnieś oba łoża za żądaza pomocą dźwigni regulującej
zapadki. Najczęściej używa się ną wysokość. Przecieraj kolejne
warstwy, az do momentu, kiedy
skali 1/4”.
zostanie kłoda o wysokości ok.10
1.4 Podnieś kłodę tak, aby ściąc cm ( 4”). Nie zapomnij dodawać
po 1/4” do każdej przecieranej
wierzchnią warstwę kłody.
Zwyczaj górna warstwa przecie- warstwy, (grubość rzaza).
rana jest dwa razy. Dzięki temu
uzyskujemy równo przetartą po- 4.1 Obróć pozostałą kłodę o 180
stopni i ustaw oba łoża na tej sawierznię.
mej wysokości. Jeżeli chcesz ją
1.5 Po ustawieniu kłody dobij zde- przetrzeć na deski o grubości 1” i
rzak końca kłody, uniemożliwiając 2”, ustaw łoża na wysokość 3 1/4”
tym samym jej obrócenie. Czyn- (2+1+1/4).
ność tą należy wykonywać przy
4.2 Zabezpiecz kłodę klamrą. Nie
każdym przecieraniu.
zamykaj jest, tylko dociścnij do
1.6 Załóż sznur prowadzący sanie kłody i dokręć do łoża. Zamykając
na uchwyt w zderzaku końca kło- klamrę, istnieje duże prawdopody (nie dotyczy pilarek elektrycz- bieństwo jej uszkodzenia.
nych).
4.3 Przetrzyj pozostałą kłodę.
1.7 Przetrzyj pierwszą warstwę.
4.4 Podnieś łoża na wysokość 1
1.8 Przy kłodach o dużej średnicy, 1/4” i przetrzyj 1” deskę.
zalecamy przetrzeć pierwszą warstwę na grubość około 2 1/4” 5. Umieść pierwsze przetarte ka(dziewięć kliknięć zapadki), a wałki i zablokuj klamrami, tak jak
później zrobić z tego kawałka 2” pokazano na rysunku.
deskę. Nie zapominaj zwolnić Zazwyczaj wysokość ustawiana
zderzaka przez każdym podnosze- jest tak, aby przetrzeć tylko warstwę kory. Nastepnie obróć je, i
niem kłody.
ustaw łoża na żądaną wysokość.
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 desek (1” czy 2”).
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PORADY
PRZECIERANIE PROSTE

W ten sposób unikniesz ryzyka
przesuwania się kłody.
Obróc kłodę, gdy dojdziesz do jej
środka.
Sam określ moment, w którym
kłoda powinna zostać obrócona.

Na początku, możesz sobie ułatwić pracę znacząc od czoła kłody,
żądane grubości desek.
Używaj grubego ołówka stolar- Czasami najlepszym rozwiązaniem jest przecieranie, bez obraskiego, aby linie były widoczne.
cania kłody. Tym sposobem możliwe jest uzyskanie większej ilości
Zapamiętaj:
Podczas pierwszego przecierania, desek. Wadą tego rozwiązania jest
koniec kłody od strony wierzchoł- to, że jest bardzo czasochłonne.
ka drzewa, zawsze musi być usta- Jeżeli chcesz używać desek do
wiony wyżej niż koniec od strony stolarki wykończeniowej, dobrze
jest, przed ułożeniem do suszekorzenia.
nia, przetrzeć jedną krawędź dePo przetarciu pierwszej warstwy ski z warstwy kory. Drugą krawędź
i obróceniu kłody, łoża muszą być przetrzesz gdy będziesz znał wyustawione na tej samej wysoko- miary desek. Metoda ta pozwala
na najoptymalniejsze wykorzystaści.
nie materiału.
Wyrównaj powierznię kłody po
przetarciu pierwszej warstwy,
podnosząc ją o jedno kliknięcie
zapadki (1/4”).
Nie równaj
wierzchni.

następnych

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

PRZECIERANIE ĆWIARTEK

po-

Ostatnia przecierana deska nie
może być cieńsza niż 2”.
Sprawdź, czy przy przecieraniu
ostatniej warstwy nie uszkodzisz
klamry.

Kiedy będziesz przecierał kłodę tą
metodą, Przetrzyj najpierw cienką
warstwę a nastepnie obróć kłodę
tak, aby przetarta powierzchnia
leżała na łożach.

Metoda ta gwarantuje otrzymanie wyrobów najwyższej jakości.
Otrzymujesz ten sam kierunek
słojów na każdej desce, co pozwala wykorzystanie ich do stolarki
wykończeniowej.
Nie przecieraj w ten sposób kłód
o małej średnicy.
Zacznij od przetarcia kłody na dwie
połowy a następnie na ćwiertki.
Pamiętaj, aby po każdym przetarciu, obróć ćwiartkę o 90°.
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SUSZENIE
W większości jednak przypadków,
materiał musi zostać wysuszony.
Jeżeli deski nie będą suche istnieje
W niektórych przypadkach moż- duże prawdopodobieństwo pękna używać niewysuszonego ma- nięcia i gnicia.
teriału, jednakże trzeba wziąć
pod uwagę 7% kurczenie się za- Najlepszym okresem do suszenia
na otwartym terenie jest w wiosna.
równo na szerokości i długości.
Większość drewna kurczy się o W tym czasie wilgotność względna
około 0.4% na długości i wielkość powietrza jest stosunkowo niska,
tą można w zasadzie zignorować. co sprzyja szybszemu schnięciu.
Aby uniknąć gnicia przetartego
materiału, należy składować go Przygotuj bale (5”x5”), na których
w miejscach o dobrej cyrkulacji będziesz układał przetarty materiał. Ułóż je na suchym i równym
powietrza.
terenie pozbawionym roślinności,
Kiedy musisz użyć niewysuszo- w takich samych odległościach
nych desek, radzimy nie przy- względem siebie.
bijać gwoździ po obu stronach
deski. Podczs wysychania, deska Odległości pomiędzy nimi nie ponajprawdopodobniej pęknie na winny przekraczać 1 m.
Sprawdź poziom pomiędzy pośrodku.
szczególnymi balami. Przygotuj
Dlatego przed wyschnieciem,
przekładki o tych samych wymiaradzimy przybijać tylko jednym
rach. Powinny być suche a ich
gwoździem.
grubość zawsze powinna być taka
Jedynym przykładem, kiedy na- sama (np. 1x1” lub 1x2”).
leży używać nie wysuszonego
materiału, jest budowanie kon- Możesz zrobić przekładki, wykostrukcji z bali. W takiej sytuacji, rzystując odpady powstałe podczas przecierania lub przetrzeć
”ciężkie ściany” są zaletą.
Poprzez mocne dociskanie, bale stare niepotrzebne deski.
dobrze dopasowują się względem siebie.
Przetarty materiał musi zostać
wysuszony.
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Ułóż pierwszą warstwę na balach, z zachowaniem ok. 2 cm
odległości pomiędzy deskami.
Nastepnie nad każdem balem
połóż przekładkę. Jest to bardzo
ważne, ponieważ zapobiega deformowaniu desek.
Im wyższą ułożysz sztaplę, tym
wiekszy będzie nacisk na deski
w dolnej partii. Zabezpiecz górę
sztapli plandeką lub innym materiałem, nie zakrywaj boków.
Na górze sztapli połóż coś ciężkiego, aby docisnąć górne warstwy desek.
Jeżeli suszony materiał, wykorzystany będzie wewnątrz,
powinien zostać wniesiony do
pomieszczenia i pozostać tam
przez kilka tygodni w celu ogrzania. Jeżeli nie ma takiej możliwości można skorzystać z suszarni
przemysłowej.

SUSZENIE METODĄ SAUNO
Proces kontrolowanego suszenia
drewna ma długą tradycję w Skandynawii. Metoda ta pozwala na
uzyskanie materiału o wspaniałej
jakości, mocnej strukturze i wolnego od skaz i pęknięć.
Nasze długoletnie doświadczenie
pokazało, że metoda Sauno oferuje bezpieczniejsze schnięcie oraz
zmniejsza ryzyko wystąpienia
pęknięć w porównaniu z innymi
metodami, które przetestowaliśmy.
Zauważyliśmy też, że wysuszony
materiał charakteryzuje się unikalną stabilnością swojej struktury.
Sauno łączy tradycję z nowoczesną
techniką. Bardzo łatwo jest zbudować komorę wykorzystując do tego
celu standardowe płyty polistyrenowe, masy uszczelniające i nasze
specjalnie zaprojektowane plastikowe wkręty.
Sauno może być używany zarówno
na zewnątrz jak i wewnątrz.
Najważniejszą zaletą metody Sauno wysoka stabilność oraz mocna
struktura wysuszonych desek, z
których po ich sklejeniu można wykonać blaty stołów, skrzydła
drzwi, szerokie masywne deski,
itd.
Każdy kto pracuje z drzewem doceni suszarnię Sauno!

Pierwszy prototyp Sauno powstał 18 lat temu. Metoda Sauno jest
dwustopniowym procesem. Pierwszy krok to poddawanie suszonego materiału działaniu pary o temperaturze 70°-75°. Para powoduje, że otwiera się struktura drewna umożliwiając dużo szybsze
wydostawanie się wilgoci na zewnątrz. Krok drugi to suszenie w
temperaturze 40°- 50°. Podczas suszenia wilgoć powoli odparowuje zaczynając od centrum drewna. Dzięki takiemu dwustopniowemu procesowi zmniejsza się do minimum ryzyko pękania suszonego
materiału.
Oferujemy dwa typy agregatów:
- Agregat Sauno VT3 2000W
- Agregat Sauno VT5 4000W

metoda Sauno

na powietrzu
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Najczęstrze przyczyny problemów podczas przecierania na
traku M8 to:
A. Nieprawidłowy montaż lub
ustawienie traka;
B. Niesprawny osprzęt;
C. Naprężenia drewna.
A. Sprawdź trak
1. Sprawdź, czy wszystkie cztery
nogi stają 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, że 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
względem łoża. Odległości muszą
być takie same na obu łożach. Do
ustawienia używaj klocka dostarczanego w komplecie.
5 . Sprawdź , czyszyna prowadząca jest prosta na całej długości. W
tym celu zamocuj sznur na jednym końcu szyny i poprowadź go
po górnej powierzchni do drugiego końca.
Naciągnij sznur i sprawdź czy
przylega od do szyny na całej długości.
W razie potrzeby dokonaj regulacji szyny za pomocą podpór.
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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. Wygiętą
prowadnicę możesz łatwo samodzielnie wyprostować (sprawdź
w instrukcji).
Najczęściej sytuacja taka ma
miejsce, gdy montowane są inne
pilarki niż firmy Stihl.
7. Ustawienie traka M8 można
sprawdzić umieszczając maksymalnie długą deskę na łożach.
Przetrzyj nieznacznie jedną stronę deski a nastepnie odwróć 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 wystapić, 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 nieutrzymywania przez prowadnicę
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 lańcucha.
2. Łańcuch można łatwo uszkodzić, kiedy uderzy w metalowewe 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 przez prowadnicę pilarki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
C. Naprężenia drewna
1.Używaj kłod, w których są poskręcane słoje. Poprzez zmniejszenie długości kłody do ok. 2.5 m
zwiększysz precyzję przecierania.
2. Przecieraj kłodę 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.
Można tez wykorzystać specjalne
akcesoria przeznaczone do traków
Logosol. Jest to m.in.:
- podpora krzyżowa (nr kat. 4500070-1000);

Jesteśmy przekonani, że przy pomocy traka M8 uzyskasz lepsze
rezultaty od innych metod przecierania.
Wielu użytkowników traków Logosol twierdzi, że nie mieli lepszych
produktów niż te, które samodzielnie wytworzyli na trakach Logosol.
Spotykamy także klientów, którzy
chcą poprawić precyzję przecierania. Wiemy, że wiele czynników ma
wpływ jakość przecierania. Ważny
jest również dobór odpowiedniego
surowca.
Znacznie prościej jest otrzymać deski z krótszych, ale grubych kłód,
niż z długich i o małej średnicy. Poskręcane słoje mogą przysporzyć
wiele problemów. Wiele też zależy
od miejsca, w którym rosły drzewa,
jak i gatunku.
Wymagania co do jakości są różne.
Ktoś kto potrzebuje desek do zrobienia ogrodzenia na swojej posesji
nie będzie oczekiwał od nich takiej
samej jakości jak od materiałów
wykończeniowych.

Jeżeli przecierasz głównie kłody,
które są dłuższe niż 5 m, zalecamy
zwiększyć długość szyny i dołożyć
przedłużanie szyny.
Nie ma żadnych ograniczeń co do
przedłużania długości traka.

Jeżeli postępowałeś zgodnie z naszymi wskazówkami i w dalszym
cięgu nie możesz uzyskać zadowalających efektów, prosimy skontaktować się z nami. Mamy za sobą
lata doświadczeń i na pewno znajdziemy metodę na rozwiązanie
Twoich problemów.
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WSKAZÓWKI
WYPOSAŻENIE
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 stepieniu.
Przerwij natychmiast pracę! W
tym momencie jest już za późno
na ostrzenie łańcucha.
Kontynuowanie pracy z tępym
łańcuchem naraża pilarkę na
szybsze zużywanie sie. Musisz
nauczyć się wyczuwać odpowiedni moment do ostrzenia, zanim łańcuch całkowicie się stepi i
będzie bezużyteczny.
WYGODNE OSTRZENIE
Niezależnie od tego jaką metodą
będziesz ostrzył łańcuch, ostrzarką ręczną czy elektryczną, możesz otrzymać takie same efekty.
Oczywiście ostrzarka jest szybsza
i łatwiejsza w użyciu.
Ostrzarka elektryczna ( nr kat.
9999-000-1520).
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Do ręcznego ostrzenia, zalecamy
ostrzarką Pferd z wbudowaną
miarą kątów (nr. kat. 9999-0000400).

cji doprowadzić do uszkodzenia
prowadnicy.
Nawet, jeżeli zmienisz łańcuch
na nowy, w dalszym ciągu nie
uzyskasz prostego prowadzenia.
Uszkodzoną prowadnię można
zaostrzyć. Do tego celu służy
pilnik UKF (nr kat. 9999-0000450).

Łatwiej i wygodniej jest naostrzyć
łańcuch używając do tego celu
odpowiednich akcesorii.
Możesz
umieścić
prowadnicę z łańcuchem w małym
imadle lub wykorzystać nasz
uchwyt do ostrzenia łańcuchów CHROMOWANE KRAWĘDZIE
Krawędzie zębów w łańcuchach
(nr kat.9999-000-0620).
pokryte są cienka warstwą chromu. Dzieki temu są one tak
ostre i trwałe.
Łańcuch będzie ostry tak długo,
dopóki będzie warstwa chromu
na zębach. Jednakże, po około 50-100 przetarciach na traku
warstwie ta zostanie zdarta.
Jest to moment kiedy właśnie
UNIKAJ USZKODZEŃ
Gdy zbyt długo używasz tępego należy zaostrzyć łańcuch.
łańcucha może dojść do jego ze- Prędkość przecierania będzie
rwania. Może się zdażyć, że pod- malała a prowadnica coraz mocczas zerwania łańcucha dojdzie niej będzie sie nagrzewała. Jeżeli
również do uszkodzenia napę- w miarę szybko wyczujesz moment, kiedy łańcuch zaczyna się
du.
Dla zwieszenia bezpieczeństwa tępić, wystarczy tylko kilka ruzalecamy używanie pięciu łań- chów pilnika, aby go naostrzyć.
cuchów na jednym kole napędo- Ostrząc łańcuch, przed całkowiwym. Nowy łańcuch, założony tym stępieniem, przedłużasz żyna stare zdarte koło, może ulec wotność prowadnicy.
zerwaniu nawet po paru minuKiedy ostrzysz łańcuch istnieje
tach pracy.
Nie zalecamy używania zwykłego duże prawdopodobieństwo usułańcucha 3/8” i łańcucha PMX na nięcia warstwy chromu.
Co prawda łańcuch będzie ostry,
tym samym kole napędowym.
Prowadnica może ściągać Jeżeli ale ze względu na brak ochronnej
zęby łańcucha zostały uszkodzo- warstwy chromu, ulegnie bardzo
ne, lub też łańcuch został nie- szybkiemu stępieniu.
równo naostrzony prowadnica Jeżeli nie zaostrzysz łańcucha w
odpowiednim momencie, bęmoże zacząć ściagać.
Może schodzić w dół lub się pod- dziesz musiał spiłować grubą
nosić. Dłuższe używanie takich warstwę zęba, skracając tym sałańcuchów może w konsenwen- mym jego żywotność.

WSKAZÓWKI
Używając tępego łańcucha, zwiększasz ryzyko uszkodzenia prowadnicy oraz zerwania łańcucha. Jednocześnie będziesz potrzebował
użyć większej siły do podczas procesu przecierania.
Podsumowując, zawsze staraj się
naostrzyć łańcuch zanim ulegnie
całkowitemu stępieniu . Tym samym zwiększysz bezpieczeństwo
pracy, zmniejszysz ryzyko uszkodzeń podzespołów pilarki, zaoszczędzisz czas i swoje siły.
Regularne ostrzenie łańcucha jest
szczególnie ważne, gdy przecierasz
materiał bardzo twardy, z warstwą
kory lub zanieczyszczony.
Ostrząc łańcuch przed całkowitym
stępieniem przedłużasz żywotność
prowadnicy.
SMAROWANIE
Aby zapewnić najlepsze smarowanie, olej powinien być rzadki i
lepki. Kiedy umieścisz krople oleju
pomiedzy palcami, po ich otwarciu
powinny być widoczne
cienkie ”nitki” oleju. Zalecamy
stosowanie oleju Logosol (nr kat.
0718-000-1001). Dostępny w opakawaniach o pojemności 1 litra i
10 litrów.
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WYKAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH TRAKA

Wykaz ten zawiera również dodatki
nie będące standardowym wyposazeniem
traka.
Dodatki można zamówić w tym samym czasie co trak.
Numery elemntów z listy, pokazane na rysunku, znajdują się w wyposażeniu standardowym.
Nr Nr katalogowy Ilość Nazwa
1. 4507-001-1000 2
Szyna 2,75 m
2. 4510-720-6700 1
Łącznik rozpierający 300 mm
3. 4510-723-0800 2
Podkładki zabezpieczające
4. 4507-001-1015 6
Podpórki szyny
5. 4507-001-1010 1
Rozpórka
6. 4507-001-1009 1
Łącznik poprzeczny
7. 4507-001-1030 2
Długa noga
8. 4507-001-1035 2
Krótka noga
9. 4507-001-1040 4
Stopa
10. 4507-001-1200 2
Łącznik nóg
11. 4507-001-1045 2
Łącznik kolankowy
12. 4507-001-1050 2
Łoże
13. 4507-001-1025 2
Klamra zabezpieczająca
14. 4510-723-3900 6
Rolka
15. 4507-001-1190 2
Wodzik łoża
16. 4507-001-1165 1
Wskaźnik krótki
17. 4507-001-1170 1
Wskaźnik długi
18. 4507-001-1055 2
Uchwyt sprężyny
19. 4507-001-1060 2
Łącznik kątowy
20. 4507-001-1075 2
Prowadnica ramienia łoża
21. 4507-001-1070 2
Podziałka
22. 4507-001-1065 2
Wspornik podnoszący łoże
23. 4507-001-1080 2
Linka 2,05 m
24. 4507-001-1085 2
Prowadnica wspornika, kpl.
25. 4507-001-1090 4
Ograniczniki plastikowe
26. 4507-001-1095 8
Podkładka
27a 4507-001-1100 2
Oś korby
27b 4507-001-1101 2
Uchwyt korby
28. 4507-001-1105 2
Tulejka
29. 4507-001-1106 2
Tulejka, z rowkiem
30. 4507-001-1150 2
Listwa zapadkowa
31. 4507-001-1115 2
Dźwignia wyboru zapadki
32. 4507-001-1120 2
Sprężyna
33. 4507-001-1125 2
Zapadka
34. 4507-001-1130 4
O-ring
35. 4507-001-1115 2
Uchwyt
36. 4507-001-1145 2
Ogranicznik listwy zapadkowej
37. 4507-001-1205 2
Uchywyt rolki
38-45 Mocowanie linek, uchwyt linki, podpory kłody
46. 4507-720-7502 1
Sanie kompletne, w wersji przystosowanej do współpracy z pilarką spalinową*
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Nr
48.
49.
50.
51.
52.
53a
53b
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Nr katalogowy Ilość
4510-723-2002 1
9999-000-6010 1
6600-001-3063 1
9999-000-1032 1
9999-000-1030 2
4510-723-2904 2
4507-720-7402 2
4510-723-4809 1
4510-720-3000 1
4510-720-2800 1
4510-720-2900 1
4510-723-3402 2
4510-723-3404 2
4507-001-1500 2
4508-001-1410 1
4508-001-5360 1
4508-001-2070 1
4508-001-2080 1

Nazwa
Sznur, pilarka spalinowa 8m *
Sznur, pilarka elektryczna 8m *
Lina do posuwu E37 16m *
Szpula *
Prowadnica sań, kpl. *
Prowadnica sań (plast) *
Prowadnica sań (alu) *
Osłona łańcucha*
Ramię osłony *
Ramię szpuli *
Gniazdo pilarki *
Nakrętka dystansowa 066 *
Nakrętka dystansowa 088 *
Podkładka 0,5 mm *
SKP Rampa załadowcza M8
SKP Zakończenie szyny M8
Komplet łączników
Części

* Elementy, które są częścią składową podzespołów, mogą być
osobno zamawiane jako części zamienne

AKCESORIA
Logosol oferuje szeroką gamę dodatków i specjalnych narzędzi przeznaczonych do traka M8. Elementy
do rozbudowy szyny prowadzącej wystepują w długościach 0.5 lub 1 m. Rozbudowa jest możliwa zarówno w środku jak i na końcach szyny. W pierwszym przypadku łoża zostają przesunięte na zewnątrz
traka, umożliwiając tym samym przecieranie kłód dłuższych niż 5.5 m. Możesz też rozbudować trak o
kolejne 2m, dokładając do niego kolejne segmenty (szyna o długości 2m dodatkowe nogi i łoże).
Po takiej modernizacji możesz nawet przecierać kłody dłuższe niż 5m.
4 podpora zderzaka
wspornik

8 pręt pomiarowy
1 klamra

9

10 podpora ze
stopą

7 uniwersalna podpora

3 rolka

kłody

5 podpora
krzyżowa

1

3
M7

6

2 klamra mimośrodowa

posuw automatyczny E37

rampa

pasuje do M7
(do M5 konieczne użycie
dodatkowych łączników)

pasuje do każdego modelu

M8

6

Rampa

Rolka
9999-000-1420

Klamra M7 / M8
4507-001-1025

do: M7

4508-001-1025

do: M8

4507-001-1302
pasuje do modeli M5, M7

pasuje do wszystkich modeli

4

Podpora zderzaka

Klamra M5

4510-720-6103

9999-000-1425

2

7

Podpora uniwersalna
4510-720-6104

8

pasuje do modeli M7, M8

pasuje do modeli
M7, M8

5

Klamra mimośrodowa
4507-001-1025

Podpora krzyżowa
4500-070-2000

Pręt pomiarowy
4507-001-1300
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AKCESORIA
pasuje do wszystkich modeli

9

Podpora łoża
9999-000-5300

Wspornik
9999-000-0920

Chwytak do obróbki bryłowej

10

9999-000-1100

pasuje do wszystkich
modeli

Pokrywa szyny
Podpora ze stopą

9999-000-0007

6600-000-3001

System chłodzenia
6605-000-0100

Zestaw Comfort
9999-000-0496

Łącznik rampy
4507-001-1304

Pakiet do podwieszania
6605-000-0300

Wilgotnościomierz
9999-000-0012

Pakiet 40 cm
Prowadnica 40 cm, 4 łańcuchy do cięcia wzdłużnego

Podpora prowadnicy
6605-000-0200
6605-000-0205

dla pilarek
elektrycznych
dla pilarek
spalinowych

9999-000-0205

Króciec odciągu trocin
6605-000-0250

dla pilarek
elektrycznych

7700-001-0001

do frezarki
Log House
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Pakiet 50 cm
Prowadnica 50 cm, 4 łańcuchy do cięcia wzdłużnego
9999-000-0210

Łącznik
4510-001-1045

AKCESORIA

Przedłuż
swój trak

Bardzo łatwo jest przedłużyć szynę prowadzącą
poprzez dodanie segmentów o długości 0.5 m albo
1.0 m. Można je zamontować zarówno na końcach
jak i w środku szyny. Wewnątrz szyny konieczne jest
użycie łącznika rozporowego, który łączy ze sobą poszczególne segmenty.
Chcąc zwiększyć długość o 2.5 m (M7 o 2 m) można
dołożyć pół traka, kompletu z regulowanym łożem.
W przypadkach, gdy zachodzi konieczność ścinania
wyjątkowo długich kłód można złączyć ze sobą dwa,
trzy lub więcej traków. Najdłuższa znana nam deska
zrobiona na naszym traku, ścinana była na ośmiu
połączonych w rzędzie trakach.

6602-000-0100

Pilarka Logosol E4000

6601-000-0005

Pilarka Logosol E5000

6604-000-0050

Pilarka Logosol E8000

1140-011-3034

Pilarka Stihl MS391

1122-011-3052

Pilarka Stihl MS660

1124-011-3016

Pilarka Stihl MS880

cena od:

Wszystkie warianty dostępne na stronie 94.

Pół traka
Przedłuż swój trak dokładając pół traka. Szyna, nogi,
łączniki, łoże, korba, podpora szyny.
Numer katalogowy dla modelu M5 (2.5 mb).
4510-720-6603

Ostrzarka Mini
9999-000-1520

Ostrzarka Maxi
9999-000-1525

Ostrzarka automatyczna
9999-000-1515

38

KARTA GWARANCYJNA
Imię, Nazwa Firmy

Nazwisko

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Marka i model urządzenia

Nr seryjny

Data zakupu:
Pieczątka i podpis sprzedawcy

Rodzaj wykonanej naprawy

Data przyjęcia
do naprawy

Data wykonania
naprawy

Pieczątka i podpis serwisu,
który wykonał naprawę
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DEKLARACJA PRODUCENTA

Deklaracja zgodności z Dyrektywą 98/37/EC, Anex 2A

Producent
Logosol AB,
Fiskaregatan 2
871 33 Härnösand, Szwecja
Tel. +46 611 18285
niniejszym zapewnia, że urządzenie

TRAK LOGOSOL M8
wyprodukowany został zgodnie z wymogami
następujących dyrektyw EU:
98/37/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
Deklaracja ta jest oparta na następujących normach:
EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003,
EN 60204-1:2007 + (EMC standard)

Byström Mattias, Dyrektor ds. Rozwoju Produktu,
odpowiedzialny za dokumentację techniczną.
Härnösand 01 listopada 2011
Malte Frisk, CEO
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Akcesoria

Jeśli nie zakupiłeś traka od Logosol ...
Każdy, kto k zakupił trak bezpośrednio od Imortera
Logosol jest zarejestrowanym klientem.
Osoby, które dokonały zakupu z innego źródła, powinny
zgłosić ten fakt do najbliższego dealera i przesłać dane na
jego adres do 30 dni od daty zakupu.
Zgłoszenie powinno zwierać dane, które przedstawiono
poniżej:

Wypełnij poniższe dane, zeskanuj lub zrób zdjęcie i prześlij na nasz adres
e-mail : info@logosol.pl

JESTEM NOWYM WŁAŚCICIELEM TRAKA LOGOSOL M8
Imię, Nazwisko
Adres:
Telefon:
E-mail:
Nr seryjny urządzenia:
Data i miejsce zakupu:
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La Boca - Autoryzowany Przedstawiciel
Logosol AB
Dobroszów Oleśnicki 22 B,
55-095 Mirków k. Wrocławia
• Tel. +48 515-133-925 • +48 515 133 920 •
e-mail: biuro@logosol-polska.pl •
www.logosol.pl
Logosol Szwecja
Fiskaregatan 2 SE-871 33 Härnösand
Tel. +46 (0) 611-18285 | Fax +46 (0)611-182 89

