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DZIĘKUJEMY ZA wYbór UrZąDZEnIA LOGOSOL

Witamy! Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zaufałeś nam i za-
kupiłeś nasz produkt. Dołożymy wszelkich starań, aby spro-
stać Twoim oczekiwaniom.

LOGOSOL produkuje maszyny do obróbki drewna od 1988 
roku, i od tego czasu dostarczyliśmy już ok. 30 000 maszyny 
do naszych zadowolonych klientów na całym świecie. 

Naszym celem, jest projektowanie małych i lekkich urządzeń 
wykorzystujących proste i zarazem inteligentne rozwiazania.
Ich ceny są tak skalkulowane, aby były dostępne dla każ-
dego, kto pracuje z drewnem. Oferujemy naszym klientom 
szeroki zakres urządzeń, umożliwiających jednej osobie 
kontolowanie całego procesu obróbki drewna od ścięcia do 
produktu końcowego. Aby uzyskać więcej informacji o pro-
duktach i akcesoriach Logosol zamów nasz katalog.

Najważniejszą rzeczą dla nas, jest zadowolenie klienta. 
Dlatego jeżli masz jakieś pytania  prosimy skontaktować się 
z nami.

Na zakończenie, chciałbym życzyć zadowolenia z pracy oraz 
samych sukcesów w realizowaniu przyszłych projektów.

Bengt-Olov Byström
Założyciel Logosol

LOGOSOL AB, Härnösand, Szwecja
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• Przed przystąpieniem do pracy przeczytaj uważ-
nie instrukcję. Tylko osoby, które przeczytały
instrukcję obsługi mogą używać urządzenie. W
razie odsprzedaży urządzenia, należy przekazać
instrukcję nowemu właścicielowi.

• LOGOSOL Speed Saw przeznaczona jest wyłącz-
nie do stosowania na traku Logosol. Niewłaściwe
użytkowanie może spowodować poważne obra-
żenia. Zawsze być skoncentrowany i ostrożny ko-
rzystając z pilarki.

• Zamontować podpory pod szyną prowadzącą
przed zamontowaniem urządzenia na traku. W
przeciwnym razie trak, który nie ma obiążenia na
łożach może się przewrócić.

• Przed podłączeniem zasilaniazawsze upewnij się,
że urządzenie jest prawidłowo zamontowane na
szynie prowadzącej. Jeśli nie wszystkie cztery
profile piły są osadzone na szynie podczas uru-
chomienia może dojść do wypadnięcia piły z szy-
ny.

• Upewnij się, że przewód zasilający swobodnie
może przesuwać się na całej długości tartaku.
Nie wolno stawać na przewodzie.

• Pilarka elektryczna wraz z trakiem Logosol jest
obsługiwana przez jedna osobę. Zachowaj bez-
pieczną odległość, osoby  trzecie muszą prze-
bywać w bezpiecznej odległości od pracującego
traka. Ze względu na ryzyko związane z zerwa-
niem się łańcucha, bezpieczna odległość od pra-
cującego traka to 15 metrów.

• Po zakończeniu każdego cięcia wyłącz pilarkę.

• Nigdy nie pracuj sam. W razie wypadku dodatko-
wa osoba udzieli Ci pomocy.

• Należy zawsze nosić odzież ochronną i sprzęt
ochronny: przylegające kombinezony robocze.
Nigdy nie noś luźnych ubrań.

• Używaj obuwia ochronnego z podeszwami o wy-
sokiej przyczepności i stalowymi podnoskami,
rękawic ochronnych i ochraniaczy słuchu. Zdej-
mij apaszki, krawaty i biżuterię. Ryzyko wkręce-
nia przez szybko obracające się elementy pilarki.

• Nigdy nie dotykaj prowadnicy podczas cięcia.
Obracający się z dużą prędkością łańcuch tnący
może doprowadzić do poważnych obrażeń! Do-
stęp do łańcucha i innych elementów obroto-
wych jest pod spodem pilarki po stronie opera-
tora obok kanału wylotowego trocin.

• Noś mocne rękawice ochronne. Ryzyko rozrcie-
cia skóry podczas obsługiwania się z prowadnicą i
łańcuchem tnącym. Urządzenia do cięcia również
nagrzewają podczas pracy i mogą spowodować
oparzenia.

• Nigdy nie pozostawiaj pilarki bez nadzoru, gdy
podłączona jest do zasilania. Nieupoważnione oso-
by mogą ją uruchomić.

• Po zakończeniu pracy, urządzenie należy wyczyścić.
Do napraw należy używać tylko oryginalnych części
zamiennych.

• Zawsze należy odłączyć zasilanie przed:
... zmianą prowadnicy i łańcucha,
... regulacjami, czyszczeniem lub wykonaniem

innych czynności serwisowych,
... dotykaniem ruchomych części urządzenia,
... demontażem pilarki z traka Logosol.

               Noś ochraniacze słuchu. Wysoka częstot-
 liwość hałasu generowana przez pilarkę 

może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.
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 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Dla własnego bezpieczeństwa, przeczytaj 
uważnie wszystkie wskazówki dotyczące bez-
pieczeństwa i nie zaczynaj pracy zanim ich nie 
zrozumiesz. 

Podczas pracy zawsze używaj słuchawek i 
okularów ochronnych. Nawet krótkotrwałe 
narażenie słuchu na dźwięki o wysokich czę-
stotliwościach może doprowadzić do jego 
uszkodzenia.

Obracające się elementy: nie wkładaj palców 
pod pokrywy ochronne i w kanały wylotowe 
trocin.

Ten symbol oznacza „OSTRZEżENIE”. Należy 
zwrócić szczególną uwagę, gdy pojawia się w 
tekście instrukcji.

Widząc w instrukcji ten symbol należy zwrócić 
szczególną uwagę na tekst.



Logosol Speed Saw

- 6608-000-0005   E8 Speed Saw 400V
- 6608-000-0010   E8 Speed Saw 230V
- 6608-000-0015   E4 Speed Saw 400V
- 6608-000-0020   E4 Speed Saw 230V

1. 8000-001-000X  Silnik, 4kW
6608-001-000X   Silnik, 8kW

2. 6608-001-0060   Rama główna
3. 3008-010-0050   Prowadnica 50 cm

3008-010-0070   Prowadnica 70 cm
4. 6608-001-0130   Osłona przed trocinami z plexi
5. 6608-001-0120   Prawy wspornik osłony
6. 6608-001-0125   Lewy wspornik osłony
7. 6608-001-0215   Ramię podpory prowadnicy
8. 6608-001-0205   Podpora końca prowadnicy
9. 6608-001-0210   Uchwyt magnesu
10. 6608-001-0225   Magnes
11. 6608-001-0135   Uchwyt posuwu
12. 6608-001-0250   Uchwyt liny
13. 6605-000-0100   Zbiorniki
14. 5220-001-0059   Dźwignia blokady
15. 6608-001-0110   Prawa osłona dolna
16. 6608-001-0115   Lewa osłona dolna
17. 6608-001-0140   Pokrętło blokujące
18. 6608-001-0005   Osłona
19. 6608-001-XXXX   Uchwyt przewodu
20. 6608-001-0010   Podstawa silnika
21. 6608-001-0015   Napinacz łańcucha
22. 6608-001-0040   Tuleja dystansowa 12 mm
23. 6608-001-0025   Tuleja dystansowa 5 mm
24. 6608-001-0030   Osłona łańcucha
25. 6608-001-0035   Zębatka łańcucha 24t
26. 6608-001-0020   Tuleja dystansowa 10 mm
27. 6608-001-0045   Podkładka, oś silnika
28. 6608-001-0100   Profil aluminiowy
29. 6608-001-0105   Wodzik 50 mm
30. 9999-000-6031   Regulowany profil aluminiowy
31. 6670-001-0006   Płytka blokujaca, wodzik
32. 6608-001-0075   Górna nakładka prowadnicy
33. 6608-001-0080   Nakładka prowadnicy
34. 6608-001-0085   Dolna podkładka prowadnicy
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WYKAZ PODZESPOŁÓW 
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Strona prowadnicy

Tył

Przód

Strona operatora
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OPIS PILARKI
Pilarka wykorzystuje specjalne prodawdnice przy-
stosowane do szybkiego cięcia. Dostepne sa w róż-
nych długościach i dostarczane przez LOGOSOL.
Pilarka Speed Saw może być podłączona do posu-
wu ręcznego (nr kat.: 6000-000-6005) lub automa-
tycznego E37 (nr kat.: 6600-000-3015).
Standardowo pilarka wyposażona jest zawór elek-
tromagnetyczny, który steruje przepływem oleju 
do prowadnicy. Pilarka Speed Saw nie ma własne-
go systemu elektrycznego.

Pilarka LOGOSOL Speed Saw jest urządzeniem 
przeznaczonym do użytkowania na traku Logosol.
Elementy ślizgowe, które montowane są na szynie 
prowadzącej są zintegrowane z urządzeniem. Ele-
mentem napedowym jest silnik elektryczny, który 
przenosi moc na łańcuch tnący bezpośrednio z osi 
silnika poprzez dużą zębatkę.

OZNACZENIA NA PILARCE

POTRZEBNE NARZĘDZIA

• Klucz imbusowy 4 mm
• Klucz imbusowy 5 mm
• Klucz płasko oczkowy 10 mm
• Klucz płasko oczkowy 13 mm
• Klucz płasko oczkowy 17 mm
• Śrubokręt (lub inne płaskie narzędzie, nadające się do zablokowania koła napedzającego łańcuch)
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 mONTAż 

1. Zamontować do silnika podstawę (20)* za pomo-
cą czterech śrub inmbusowych M8x20 z łbem stoż-
kowym. Moment obrotowy dokręcania śruby 25
Nm. Następnie założyć osłonę (18) dwoma śrubami
imbusowymi.

* nr pozycji z wykazu podzespołów

2. Umieścić ramę (2) na podstawie silnika (20) i nada
napinacz łańcucha (21) do podstawy tak jak pokaza-
no na rysunku obok. Następnie wsuń śrubę M6x60 z
pełnym gwintem i zablokuj za pomocą nakrętki M6.
Skręć trzy składniki razem przy użyciu czterech śrub
z blokadami (14).



Logosol Speed Saw
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3. Zamontować tuleje dystansowe, koło, itd, w na-
stępującej kolejności: tuleja 12 mm (22), tuleja 5
mm (23), osłona łańcucha (24), zębatka łańcucha
(25), osłona łańcucha, tuleja 12 mm, tuleja 5 mm,
tuleja 10 mm (26), podkładka osi silnika (27).

Zablokować koło pasowe śrubokrętem lub innym  
narzędziem i dokręcić śrubą  sześciokątną M10x30 
wszystkie elementy. Dokręcając użyj momentu ob-
rotowego 25 Nm.

4. Założyć górna nakładkę prowadnicy (32) i nakład-
kę (33) a następnie dokręcić dwoma śrubami inmu-
sowymi M6x16. Do dokręcania użyj średniej siły.

Następnie dopasować prawą i lewą osłonę (15, 16) i 
dokręcić śrubami sześciokątnymi M6x10.
Nie dokręcaj śrub.
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5. Wsuń w zmontowane profile aluminiowe kwadra-
towe nakrętki M6, a następnie zamontuj profile za
pomocą śrub z łbem sześciokątnym M6x16.
Następnie dokręcić śruby od dołu podstawy.

6. Założyć uchwyt posuwu (11) do ramy głównej
(2) za pomocą trzech śrub sześciokątnych M6x10.
Następnie zamontować pokrętło naciągu łańcucha
(17) na wystający gwint z tyłu obudowy.
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7. Zamocować dolną podkładkę prowadnicy (34)
czterema śrubami M8x35. Nie dokręcać śruby, zosta-
wić szczelinę ok. 5-6 mm między podkładką a nakład-
ką prowadnicy (33). Następnie założyć prawe i lewe
wsporniki osłony (5, 6) za pomocą śrub imbusowych
M6x12. Nie dokręcać śruby w lewym wsporniku.

8. Zamontować ramię podpory prowadnicy (7) za pomocą dwóch śrub imbusowych M6x12. Wsunać
ramię przez otwór w osłonie trocin (4) i zamontować osłonę trocin do prawgo wspornika (5) za pomocą
blokady z dźwignią (14) i dwóch nakrętek M6. Następnie zamocować podporę końca prowadnicy (8) za
pomocą dwóch śrub imbusowych M6x12. Przykręcić uchwyt magnesu (9) dwoma śrubami kołnierzowy-
mi M6x16 i nakrętkami kołnierzowymi M6. Następnie zamontować magnes (10) śruba imbusową M4x8.

Ustaw ramienię w poziomie, a następnie dokręcić śruby na boku wspornika (5). Dodać trzecią śrubę im-
busową M6x12 do przedniej krawędzi wspornika (5). Następnie zamontować śrubę sześciokątną M6x20 
w otwór w ramieniu. Zaostawić szczelinę ok. 5 mm na przedniej krawędzi, w celu zapobieżenia odciśnię-
cia osłony. Zamocować śrubę z nakrętką kołnierzową M6.
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9. Za pomocą nitów zamocować uchwyt na zbiorniki
do silnika. W pilarce z silnikiem 8kW należy nawier-
cić dwa otwory w obudowie wentylatora. W pilarce
z silnikiem 4kW można użyć jednego z otworów w
obudowie, a drugi należy wywiercić.

Umieść zbiorniki w uchwycie. Zbiornik na olej ma 
czarną nakrętkę i elektrozawór, który musi być 
umieszczony po lewej stronie. Zbiornik na wode na 
niebieska nakrętkę i nazleży go zamontować po pra-
wej stronie. Następnie należy podłączyć wtyczkę do 
zaworu elektromagnetycznego.

10. Rurki od zbiorników poprowadzić wzdłuż prawej
strony silnika. Rurkę zbiornika oleju podłączyć do
otworu bliżej prowadnicy, a rurkę ze zbiornika wody
do otworu obok niego.

Woda
Olej
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11. Założyć na tuleję plastikową i sprężynę, jak poka-
zano powyżej. Zawiązać węzeł na końcu linki. Drugi
koniec linki przelec przez uchwyt (12).

12. Zamontuj podkładkę płaską M8 na śrubę sześcio-
kątną M8x30 i dokręcić nakrętkę z kołnierzem M8
skierowaną na zewnątrz (w kierunku linii).
Następnie przeciągnij linkę przez całą długość szyny,
przełóż przez kółko na końcu. Zrób oczko na końcu
liny i wsuń w uchwyt jak pokazano na rysunku. Zało-
żyć grubą podkładkę płaską i zewnętrzną nakrętkę.
Przed dokręceniem nakrętki upewnij sie, że linka jest
dobrze napięta.
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13. Uchwyt linki (12) przykręcony od dołu pilarki za
pomocą dwóch nakrętek M6.

14. Przewód zasilający pilarkę zamocować do uchwy-
tu (19), który ochroni go przed wyrwaniem. Uchwyt
zawiesić na pokrętle napinacza łańcucha (17).
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mONTAż PILARKI NA TRAKU

Pilarki Speed Saw mogą współpracować za posu-
wem manualnym lub elektrycznym. W obu przy-
padkach uchwyt linki posuwu mocowany jest od 
dołu do tylnej krawędzi pilarki. Przed przystąpie-
niem do pracy zapoznaj się z instrukcją montażu 
i obsługi posuwu manualnego lub elektrycznego 
E37.

Trak z zamontowana pilarką powinien być przymo-
cowana do podłoża i miec zamontowane podpory 
na obu końcach szyny prowadzącej. Na początku 
szyny należy zamontować podpory z jednostką po-
suwy, a drugim końcu szyny prowadzącej podporę 
o numerze katalogowym 6600-000-3001.

Przez osadzeniem pilarki na trak LOGOSOL zamon-
tować prowadnicę i łańcuch po pilarki. Przewód 
zasilający należy podłaczyć do pilarki dopiero wte-
dy, gdy będzie ona osadzona na szynie traka.

W zależności od modelu pilarka waży 40/47 kg. Ze 
wzgledu na wagę, pilarkę powinno osadzać się na 
szynę traka w dwie osoby. Ostrożnie wsuń pilarkę 
na szynę tak, oby plastikowe wodziki wsuwały się 
w zewnętrzne krawędzie szyny.

Przed uruchomieniem pilarki upewnij się, że 
wszystkie wodziki pilarki dobrze obejmują szynę 
prowadzącą we wszystkich czterech narożnikach. 

mONTAż PROWADNICY I ŁAŃCUCHA TNĄCEGO
• Założyć łańcuch na zębatkę pod silnikiem. Pro-
wadnica ma rowek, w którym jest umieszczany
łańcuch.

• Delikatnie poruszaj za łańcuch tak, że zębatka się
obracała. Łańcuch będą wówczas prawidłowo osa-
dzony na zębatce.

• Założyć łańcuch w rowek prowadnicy i przesunąć
silnik do tyłu na swoje położenie. Za pomocą po-
krętła naciągnij łańcuch.

• Zabezpieczyć silnik dokręcając cztery uchwyty
blokujące.

Upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony.

• Poluzować śruby prowadnicy na górnej stronie
piły, aż dolna podkładka będzie miała luz umoż-
liwiajacy wsunięcie prowadnicy. Upewnij się, że
nie ma trocin pomiędzy nakładką a podkładką.
Prowadnica powinna być wsunięta głeboko, jak
to możliwe, aby zapewnić odpowiednie połozenie
względem kanału olejowego.

• Poluzować pokrętło napięcia łańcucha na oko-
ło 3 cm. Poluzować uchwyty mocujące i dźwignię
blokady a następnie przesunąć silnik w kierunku
prowadnicy.

• Przytrzymać łańcuch tak, aby tworzył pętlę.

Prawidłowe naprężenie łańcucha: Jeśli złapiesz kciukiem i pal-
cem wskazującym za łańcuch, powinieneś być w stanie wycią-
gnąć łańcuch z rowka w środku długości prowadnicy. Po zwol-
nieniu łańcuch powinien wskoczyć w rowek prowadnicy.
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Zawór elektromagnetyczny oleju

Zawór kulowy oleju

Zawór kulowy wody

SmAROWANIE I CHŁODZENIE
Pompa oleju i automatyczne chłodzenie wodą

Jeśli chcesz uzyskać lepszą wydajność pilarki Spe-
ed Saw, możesz zastosować mechaniczną pompę 
oleju z zwiększonej wydajności. (kr kat. 9999-000-
9999).

Każda pilarka Logosol Speed Saw posiada zawór 
elektromagnetyczny, który kontroluje dostarcza-
nie oleju. Olej spływa wewnątrz rurki grawita-
cyjnie. Przepływ oleju reguluje zawór kulowy. Do 
smarowania łańcucha należy używać tylko olejów 
Arborol lub podobnych o takich samych właściwo-
ściach.

Chłodzenie prowadnicy wodą jest całkowicie ste-
rowane manualnie. Otworzyć zawór kulowy pod-
czas przecierania suchego lub szerokiego drewna.
Nawet mały przepływ wody (1-2 krople na sekun-
dę) będzie chłodził prowadnicę. Oczywiscie im 
większy przepływ wody tym lepsze chłodzenie. 

REGULACjA WODZIKÓW
Pilarka Speed Saw posiada cztery regulowane 
profile. Pozwalają ustawić szczelinę między wodzi-
kiem a szyną prowadzącą traka Logosol.

Regulacje powinny być wykonywane tylko na za-
montowanej pilarce na traku Logosol. Dokręcać 
śruby regulacyjne w każdym profilu o ćwierć obro-
tu w czasie, dopóki nie poczuje się oporu podczas 
przesuwania pilarki wzdłuż szyny. Kiedy wyczujesz 
opór należy poluzować śruby o ćwierć obrotu.

Pamiętaj, że zawsze powinna być mała szczelina 
między wodzikiem a szyną prowadzącą. Ruchy 
boczne nie wpływają na jakość cięcia.
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PRZECIERANIE PILARKĄ SPEED SAW

• Odłącz przewód zasilający.
• Zdemontuj łańcuch z prowadnicy.
• Oczyść pilarkę, z np. sprężonym powietrzem

i przesmaruj olejem uniwersalnym w spreju
(nr kat:. 9999-000-5105).

• Olej usuwa brud i chroni przed korozją. Czysty
silnik jest lepiej chłodzony i jest bardziej wy-
dajny.

• Wskazówka: zbieraj często grad z krawędzi
prowadnicy powstający podczas cięcia. W ten
sposób zwiększysz żywotność prowadnicy i po-
prawisz rezultaty cięcia.

• Upewnij się, że pilarka jest prawidłowo zamon-   
towana na szynie prowadzącej.

• Upewnij się, że prowadnica i łańcuch są w do-
brym stanie.

• Po wymianie łańcucha tnącego sprawdź ręcz-
nie czy przemieszcza się po prowadnicy bez
oporów  i czy prowadnica jest dobrze przykrę-
cona.

• Sprawdź poziom oleju łańcucha.
• Upewnij się, że kabel zasilający jest w dobrym

stanie.

PRZED ROZPOCZECIEm PRACY             PO ZAKOŃCZENIU PRACY

OSPRZĘT TNĄCY
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących osprzę-
tu tnacego pobierz bezpłatnie ze strony Logosol 
„Jak dbać o osprzęt tnący - Poradnik”.

http://www.logosol.pl

Ze względu na wysoką wydajność silnika waż-
ne jest, aby wymienić łańcuch kiedy straci swo-
ją ostrość. Nawet kilkusekundowe cięcie tępym 
łańcuchem doprowadzi do przegrzania łańcucha 
i tym samym będzie miało negatywny wpływ na 
prowadnicę.

PRZECHOWYWANIE
Silniki elektryczne powinny być przechowywane 
w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. Zapo-
biega to efektowi kondensacji w obudowie silnika, 
która występuje w związku ze zmianami tempera-
tury. Jeśli silnik jest przechowywany na zewnątrz 
przez dłuższy okres czasu, należy sprawdzić, czy 
nie ma wody w silniku, zanim zostanie podłączony 
do prądu. Silnik jest wyposażony w korek spusto-
wy.

Jeżeli pilarka Speed Saw będzie przechowywa-
na na zwenątrz należy zabezpieczyć ją plandeką 
przed deszczem.

Spuścić wode z układu chłodzenia. Ryzyko prze-
marznięcia w okesie ziomwym.

Olej roślinny stosowany do smarowania łańcuha 
może stwardnieć i spowodować pojawienie się 
problemów w układzie smarowania. Kiedy wiesz, 
że nie będziesz używał pilarki przez kilka miesięcy, 
opróżnij układ smarowania i zalej go z niewielką 
ilością oleju mineralnego.
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SYSTEm ELEKTRYCZNY
Zalecamy używanie nowego przewodu, aby 
zmniejszyć ryzyko obciążenia. Uszkodzony prze-
wód daje niższą wydajność oraz może uszkodzić 
silnik i styczniki.

Podczas pracy zwróć szczególną uwagę na prze-
wód zasilający. Nie wolno stawać i przejeżdżać po-
jazdami po przewodzie zasilającym.

Nie używaj zbyt długich przewodów. W przypadku 
korzystania z przewodu o długości do 25 m, musi 
mieć przekrój 2,5 mm2. W przypadku korzystania z 
przewodu o długości do 25 m, musi mieć przekrój 
4,0mm2. LOGOSOL posiada przewody o przekro-
jach 2,5 i 4 mm2 z gniazdem 16A i wtyczką.

Speed Saw ma własny układ elektryczny, który nie 
obsługuje posuwu. Należy zastosować posuw z 
własnym silnikem.

Silnik jest trójfazowy 220 V/400 V lub 400/600V.
Silnik podłącza się do faz w standardowy sposób.

Silnik elektryczny jest wyposażony w zabezpiecze-
nie przed przegrzaniem, które jest podłączone do 
zacisku bloku silnika. Ma być podłączone do fazy 
i przewodu neutralnego. Przeczytaj instrukcje po-
suwu elektrycznego.

Speed Saw zużywa dużo energii, gdy pracuje pod 
dużym obciazęniem. Ważne jest, aby osprzęt elek-
tryczny był w idealnym stanie.

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE
Moc znamionowa E4 Speed Saw 4 kW
Moc znamionowa E8 Speed Saw 8 kW
NAPĘD ŁAŃCUCHA
Napęd bezpośredni z osi Zębatka napędowa 24t
Prędkość obrotowa 2850 obr/min.
Prędkość liniowa łańcucha 22,5 m/s
POZIOm HAŁASU
Bez obciążenia 97.0 dB(A)
Pod obciążeniem 102.0 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 113.0 dB(A)
WYMIARY
Wysokość 475 mm
Długość 860 mm
Szerokość 365 mm
Waga 40/47 kg
OSPRZĘT TNĄCY
Prowadnica Logosol Speed Saw 3/8’’ 1.3 50/70 cm
Łańcuch Stihl 3/8’’ Picco Rollomatic 1.3 50/70 cm

Logosol Speed Saw E4/E8
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DEKLARACjA ZGODNOŚCI

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

niniejszym gwarantuje, że pilarki LOGOSOL Speed Saw, 
o numerach katalogowych 6608-000-0005, 6608-000-0010, 6608-000-0015,
6608-000-0020 są produkowane zgodnie z
Dyrektywą Maszynową 2006/42 / WE, Dyrektywą EMC 2004/108/EG
oraz Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE
oraz zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi:
EN ISO 12100: 2010, EN 60204-1: 2006, EN 61000-6-1, -3

Mattias Byström, Menadżer Produktów jest osobą odpowiedzialną
za dokumentację techniczną.

Härnösand 27.03.2013

Malte Frisk, CEO
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LOGOSOL AB
 Fiskaregatan 2 

871 33 Härnösand, Szwecja
Telefon +46 611 18285  |  Fax +46 611 18289  

E-mail info@logosol.com  |  www.logosol.com

LA BOCA - Autoryzowany Przedstawiciel Logosol
Dobroszów Oleśnicki 22 B 

55-095 Mirków k. Wrocławia
Tel. kom. 515 133 925/ 515 133 920

e-mail: biuro@logosol-polska.pl • www.logosol.pl




