
CS 33EDT

Chain Saw
Kettensäge

Pi a a cuchowa
Motorf rész
et zová pila

Elektrikli testere
Fierastrau cu lant
Motorna veri�na �aga
Re azová píla

Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.

.
Przed u ytkowaniem nale y dok adnie przeczyta  niniejsz  instrukcj  i zrozumie  jej tre .
Használat el tt olvassa el  gyelmesen a használati utasítást.
P ed pou�itím si pe liv  p e t te tento návod a ujist te se, �e mu dob e rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu k lavuzu iyice okuyun ve talimatlar  anlay n.
Înainte de utilizare, citi i cu aten ie i în elege i prezentele instruc iuni.
Pred uporabo natan no preberite in razumite ta navodila.
Pred pou�itím si dôkladne tieto pokyny pre ítajte a pochopte ich.

.

Handling instructions
Bedienungsanleitung

Instrukcja obs ugi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze

Kullan m talimatlar
Instruc iuni de utilizare
Navodila za rokovanje
Pokyny na manipuláciu
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ZNACZENIE SYMBOLI

UWAGA: Niektóre urz dzenia ich nie maj .

Symbole

OSTRZE ENIE
Nast puj ce oznaczenia to symbole u ywane w instrukcji obs ugi maszyny. Upewnij si , e rozumiesz ich znaczenie 
zanim u yjesz narz dzia.

Istotne jest przeczytanie, pe ne zrozumienie i 
przestrzeganie poni szych rodków bezpiecze stwa 
i ostrze e . Nieostro ne lub niew a ciwe u ywanie 
urz dzenia mo e spowodowa  powa ne obra enia 
lub mier .

W czenie/Uruchomienie

Przeczyta , zrozumie  i przestrzega  wszystkich 
ostrze e  oraz instrukcji zawartych w tym 
podr czniku i umieszczonych na urz dzeniu.

Wy czenie/Zatrzymanie

Podczas u ywania urz dzenia zawsze stosowa
ochron  oczu, g owy i s uchu.

Zatrzymanie awaryjne

Ostrze enie, niebezpiecze stwo odbicia. Uwa a  na 
nag y i niespodziewany ruch do góry i/lub odrzucenie 
prowadnicy.

Mieszanka paliwowo-olejowa

Obs uga jednor czna jest niedozwolona. Podczas 
pi owania nale y trzyma  pi  obydwoma r koma z kciukiem 
umieszczonym pewnie wokó  uchwytu przedniego.

Nape nienie oleju a cuchowego

Pi a jest przeznaczona dla jednostek gospodarki drzewnej 
i powinna by  obs ugiwana przez do wiadczonych 
operatorów w przypadku prowadzenia prac nadrzewnych.

Regulacja ga nika � Obroty biegu ja owego

Nale y nosi  odzie  ochronn  oraz ochraniacze na 
stopy, nogi,  d onie i przedramiona.

Regulacja ga nika � Mieszanka niskich obrotów

Hamulec a cucha Regulacja ga nika - Mieszanka wysokich obrotów

Ssanie � Pozycja uruchomienia (Otwarte) Gor ca powierzchnia

Ssanie � Pozycja ssania (Zamkni te)

(T umaczenie oryginalnych instrukcji)

Spis tre ci
ZASADNICZE PODZESPO Y URZ DZENIA................................ 36
OSTRZE ENIE I INSTRUKCJE BEZPIECZE STWA ................... 37
SPECYFIKACJE ............................................................................. 39
PROCEDURY MONTA U .............................................................. 39
PROCEDURY OBS UGI ................................................................ 40
KONSERWACJA ............................................................................ 42
Lista cz ci
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ZASADNICZE PODZESPO Y URZ DZENIA

1. Prze cznik przepustnicy: Element steruj cy obrotami silnika, 
w czany palcem operatora.

2. Blokada prze cznika przepustnicy: Element zapobiegaj cy 
przypadkowemu w czeniu prze cznika przepustnicy do 
momentu r cznego zwolnienia.

3. Prze cznik zap onu: Element umo liwiaj cy uruchomienia lub 
zatrzymanie silnika.

4. Korek zbiornika oleju: Do zamykania zbiornika oleju.
5. Rozrusznik zamachowy: W celu uruchomienia silnika nale y 

poci gn  za uchwyt.
6. Uchwyt przedni: Uchwyt znajduj cy si  przy os onie silnika.
7. Korek zbiornika paliwa: S u y do zamykania zbiornika paliwa.
8. Uchwyt tylny: Pomocniczy uchwyt na obudowie silnika.
9. D wignia zasysacza: Element wspomagaj cy rozruch, s u cy 

do wzbogacania mieszanki paliwowo-powietrznej w ga niku.
10. Pompa zastrzykowa; Urz dzenie dostarczaj ce dodatkowe 

paliwo, wspomagaj ce rozruch.
11. Prowadnica: Element podtrzymuj cy i prowadz cy a cuch pi y. 
12. a cuch pi y: a cuch pe ni cy funkcj  narz dzia tn cego.
13. Blokada a cucha (os ona przednia r ki): Element zatrzymuj cy 

lub blokuj cy a cuch.
14. Miejsce mocowania: cz  do zawieszenia urz dzenia przy 

u yciu pasa bezpiecze stwa, karabi czyka lub liny.
15. Ogranicznik a cucha: Element ograniczaj cy tor przesuwu 

a cucha pi y.
16. Pokrywa boczna: Os ona zabezpieczaj ca listw  prowadnicy, 

a cuch pi y, sprz g o i ko o a cuchowe podczas u ywania 
a cucha.

17. T umik: Zmniejszenie ha asu wydechu silnika i ukierunkowanie 
spalin.

18. Spr yna antywibracyjna: Zmniejszenie przenoszenia wibracji 
na r ce operatora.

19. Guma antywibracyjna: Zmniejszenie przenoszenia wibracji na 
r ce operatora.

20. Odbojnik z kolczatk  (opcja): Element osiowy u ywany w 
przypadku ci cia drzewa lub k ody.

21. Os ona prowadnicy a cucha: Element zabezpieczaj cy 
prowadnic , kiedy urz dzenie nie jest u ywane.

22. Uniwersalny klucz nasadowy: Narz dzie s u ce do 
odkr cania / monta u wiecy zap onowej oraz napinania 
a cucha pi y.

23. Instrukcja obs ugi: Podr cznik do czony do urz dzenia. Nale y 
zapozna  si  z nim przed rozpocz ciem pracy i zachowa  w celu 
zapoznania si  z procedurami prawid owej bezpiecznej pracy.

24. Etykieta ostrze enia o gor cej powierzchni: Etykieta 
ostrzegaj ca o gor cej powierzchni.

20

21
22

23

18

10

8 

2

9 

6
5

1
3

7

4

1218

13

16

17

14

19

15 11

24

20



Polski

37

OSTRZE ENIE I INSTRUKCJE
BEZPIECZE STWA

Bezpiecze stwo operatora

OSTRZE ENIE
Pi a a cuchowa (CS33EDT) jest przeznaczona do prac
piel gnacyjnych drzewostanu. Pi y mog u ywa tylko osoby
przeszkolone w piel gnacji drzew. Nale y stosowa si do
wszelkich wskazówek literaturowych, procedur i zalece
publikowanychprzezorganizacjebran owe.Niestosowanie si
do nich powoduje zwi kszenie ryzyka wypadku. W przypadku
prac nadrzewnych zalecamy ka dorazowe korzystanie z
podno nika. Korzystanie z olinowania jest szczególnie
niebezpieczne i wymaga specjalnego przeszkolenia. Operator
musi zosta przeszkolony i zna procedury korzystania z
zabezpiecze oraz sprz tu wspinaczkowego. Zawsze nale y
u ywa ograniczników dla operatora i pi y.

 Zawsze nosi  r kawice, aby zmniejszy  wp yw drga .
 Nale y zawsze nosi  os on  twarzy lub gogle.
 Podczas ostrzenia a cucha nale y u ywa  r kawic.
 Zawsze podczas u ywania pilarki a cuchowej nale y nosi
wyposa enie ochronne, takie jak kurtka, spodnie, r kawice, 
kask oraz obuwie ochronne wyposa one w zelówki o dobrej 
przyczepno ci oraz okute blach  noski. Podczas prac na 
drzewach, obuwie ochronne musi by  odpowiednie do 
wspinaczki. Nie wolno nosi  lu nej odzie y, bi uterii, krótkich 
spodni, sanda ów lub chodzi  boso.

 Zabezpieczy  w osy tak, aby nie spada y na ramiona.
 Nie wolno u ywa  urz dzenia, gdy jest si  zm czonym, chorym 
lub pod wp ywem alkoholu, narkotyków lub leków.

 Nigdy nie wolno zezwala  na obs ug  maszyny przez dziecko 
lub osob  niedo wiadczon .

 Stosowa  ochron  narz du s uchu. Zwraca  baczn  uwag  na 
otoczenie.

 Uwa a  na osoby znajduj ce si  w pobli u, które mog
sygnalizowa  problemy.

 Zdj  zabezpieczenia ochronne natychmiast po wy czeniu 
silnika.

 Stosowa  ochron  g owy.
 Nigdy nie uruchamia  lub pracowa  silnikiem wewn trz 
zamkni tego pomieszczenia lub budynku.

 Wdychanie gazów spalinowych mo e by miertelne.
 W celu zabezpieczenia uk adu oddechowego nosi  mask
ochronn  podczas wydzielania si  mg y olejowej i py u z trocin.

 Nie zanieczyszcza  r k olejem lub paliwem.
 Trzyma  r ce z dala od wyposa enia tn cego.
 Niw chwyta , ani nie trzyma  urz dzenia za wyposa enie tn ce.
 Gdy urz dzenie jest wy czone, upewni  si , czy wyposa enie 
tn ce zatrzyma o si  przed od o eniem pilarki.

 Podczas d ugotrwa ej pracy robi  przerw  od czasu do czasu, 
aby unikn  objawów zespo u Reynauda (niedokrwienie palców 
r k) powodowanego przez drgania.

 Operator musi przestrzega  lokalnych przepisów dotycz cych 
miejsca ci cia.

OSTRZE ENIE
 Systemy zapobiegaj ce drganiom nie ochroni  przed zespo em 
Raynauda (niedokrwieniem palców r k), ani przed objawami 
zespo u cie ni nadgarstka.

 Dlatego w przypadku ci g ego i regularnego u ywania 
pilarki nale y dok adnie sprawdza  stan r k i palców. W razie 
wyst pienia powy szych symptomów, nale y zwróci  si
natychmiast do lekarza po pomoc.

 D ugotrwa e lub ci g e nara enie na du y ha as mo e 
spowodowa  trwa e uszkodzenie s uchu. Zawsze nale y nosi
ochron  narz du s uchu podczas obs ugi urz dzenia/maszyny.

 Je li u ywa si  elektrycznych/elektronicznych urz dze
medycznych, takich jak rozrusznik serca, skonsultowa  si
z lekarzem i producentem urz dzenia przed u ywaniem 
urz dzenia z nap dem.

Bezpiecze stwo urz dzenia / maszyny
 Przed ka dym u yciem skontrolowa  ca e urz dzenie / 
maszyn . Wymieni  uszkodzone cz ci. Sprawdzi , czy nie 
ma wycieków paliwa i upewni  si , czy wszystkie czniki s
zamontowane i dobrze dokr cone.

 Przed u yciem urz dzenia / maszyny wymieni  cz ci p kni te 
lub uszkodzone w inny sposób.

 Upewni  si , czy obudowa boczna jest prawid owo 
zainstalowana.

 Nie dopuszcza  w pobli e innych osób podczas regulacji 
ga nika.

 U ywa  wy cznie akcesoriów zalecanych przez producenta do 
tego rodzaju maszyny / urz dzenia.

 Nigdy nie pozwala , aby a cuch uderza  o jak  przeszkod . 
Je li a cuch dotyka innych cz ci, zatrzyma  maszyn  i 
sprawdzi  dok adnie przyczyn .

 Upewni  si , czy automatyczna smarownica pracuje. Zbiornik 
oleju powinien by  zawsze nape niony czystym olejem. Nigdy 
nie dopuszcza , aby a cuch pracowa  na sucho na prowadnicy.

 Wszystkie czynno ci obs ugi serwisowej pilarki, poza podanymi 
w podr czniku operatora/ w a ciciela, winny by  wykonywane 
przez kompetentny personel obs ugi technicznej pilarek. (Na 
przyk ad, gdy u ywa si  niew a ciwych narz dzi do zdj cia 
ko a zamachowego lub gdy u ywa si  niew a ciwego narz dzia 
do przytrzymania ko a zamachowego w celu wyj cia sprz g a, 
mo e nast pi  uszkodzenie ko a zamachowego i w rezultacie 
jego rozsadzenie.)

OSTRZE ENIE
 Nigdy nie przerabia  urz dzenia / maszyny w jakikolwiek 
sposób. Urz dzenia / maszyny nie wolno u ywa  do prac 
innych, ni  zgodnych z przeznaczeniem.

 Nigdy nie u ywa  pilarki bez wyposa enia bezpiecze stwa 
lub z uszkodzonym urz dzeniem bezpiecze stwa. Mo e to 
spowodowa  powa ne obra enia pracowników.

 U ycie prowadnicy / a cucha innych ni  zalecane przez 
producenta, które nie s  atestowane, mo e spowodowa  du e 
ryzyko wypadków lub obra enia pracowników.

Bezpiecze stwo zwi zane z paliwem
 Paliwo miesza  i tankowa  za zewn trz w miejscu, w którym nie 
wyst puj  iskry lub p omienie.

 Do paliwa stosowa  atestowanych pojemników.
 Nie pali  tytoniu, ani nie zezwala  na palnie w pobli u paliwa 
lub urz dzenia / maszyny lub podczas u ywania urz dzenia / 
maszyny.

 Przed uruchomieniem silnika wytrze  rozlane paliwo.
 Przed uruchomieniem silnika odsun  si  co najmniej na 3 m od 
miejsca tankowania.

 Zatrzyma  silnik i zaczeka  kilka minut na jego ostygni cie 
przed zdj ciem korka zbiornika paliwa.

 Opró ni  zbiornik paliwa przed sk adowaniem urz dzenia / 
maszyny. Zaleca si  po ka dym u yciu pilarki opró ni  zbiornik 
paliwa. Je li paliwo pozostaje w zbiorniku, przechowywa
pilark  w taki sposób, aby paliwo nie wyciek o.

 Urz dzenie / maszyn  i paliwo przechowywa  w takich 
miejscach, w których pary paliwa nie dochodz  do iskier i 
otwartych p omieni grzejników wody, silników elektrycznych lub 
wy czników, pieców itd.

OSTRZE ENIE
 Paliwo atwo si  zapala lub wybucha b d atwo wdycha si

jego pary, dlatego nale y zwróci  szczególn  uwag  podczas 
obs ugi paliwa lub tankowania.

Bezpiecze stwo zwi zane z ci ciem
 Nie ci  innych materia ów ni  drewno i przedmioty drewniane.
 W celu zabezpieczenia uk adu oddechowego nosi  mask
zabezpieczaj c  przed aerozolem, gdy pi uje si  drewno po 
zastosowaniu rodków owadobójczych.

 Nie dopuszcza  innych osób, dzieci i zwierz t oraz pomocników 
do strefy niebezpiecznej. Zatrzyma  silnik natychmiast, gdy 
zbli aj  si  inne osoby.

 Mocno trzyma  urz dzenie / maszyn  praw  r k  za r koje
tyln  i lew  r k  za r koje  przedni .

 Sta  równo na pod o u i zachowywa  równowag . Nie 
przechyla  si .

 Wszystkie cz ci cia a trzyma  z daleka od t umika i 
wyposa enia tn cego, gdy silnik pracuje.

 Prowadnic  / a cuch trzyma  poni ej poziomu talii.
 Przed ci ciem drzewa, operator musi by  zaznajomiony z 
metodami pi owania za pomoc  pilarki.

 Zaplanowa  bezpieczne wydostanie si  ze strefy upadku 
drzewa.

 Podczas pi owania pilark  trzyma  mocno dwoma r kami 
obejmuj c kciukiem r koje  przedni , staj c jednocze nie tak, 
aby nogi i cia o by o dobrze zrównowa one.

 Podczas ci cia sta  boku pi y, nigdy bezpo rednio z ty u.
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 Szpon przypony, je li jest na wyposa eniu, osadzi  pewnie w 
drzewie, gdy a cuch mo e zosta  gwa townie wci gni ty w 
drzewo.

 Podczas ko czenia ci cia rozszczepionego drewna nale y 
przytrzyma  urz dzenie w chwili odci cia w taki sposób, aby 
urz dzenie nie przesun o si  dalej i nie przeci o nóg, stóp lub 
cia a b d  nie natra o na przeszkody.

 Uwa a  na mo liwo  odrzucenia pi y (w kierunku operatora). 
Nigdy nie ci  wierzcho kiem prowadnicy.

 Przy przenoszeniu si  do nowego miejsca pracy upewni  si , 
czy maszyna zosta a wy czona oraz czy wszystkie narz dzia 
tn ce zosta y zatrzymane.

 Podczas pracy maszyny nigdy nie k a  jej na ziemi .
 Zawsze upewni  si , czy silnik jest wy czony oraz czy 
narz dzia tn ce ca kowicie zatrzyma y si  zanim usunie si
zanieczyszczenia lub traw  z narz dzi tn cych.

 Podczas obs ugi wyposa enia z nap dem nale y zawsze nosi
apteczk  pierwszej pomocy.

 Nigdy nie uruchamia  lub zezwala  na prac  silnika wewn trz 
zamkni tego pomieszczenia lub budynku i/lub w pobli u 
palnych cieczy. Wdychanie spalin mo e by miertelne.

Bezpiecze stwo zwi zane z konserwacj
 Konserwacj  urz dzenia / maszyny nale y wykonywa  zgodnie 
z zalecanymi procedurami.

 Od czy wiece zap onow  przed wykonaniem konserwacji z 
wyj tkiem regulacji ga nika.

 Nie dopuszcza  w pobli e innych osób podczas regulacji 
ga nika.

 U ywa  wy cznie oryginalnych cz ci zamiennych  rmy 
HITACHI, zalecanych przesz producenta.

OSTRO NIE
 Nie demontowa  rozrusznika zamachowego. Mo na narazi  si

na obra enia spowodowane spr yn  zamachow .

OSTRZE ENIE
 Niew a ciwa konserwacja mo e spowodowa  powa ne 

uszkodzenie silnika lub powa ne obra enia cia a.

Transport i magazynowanie
 Urz dzenie / maszyn  nale y przenosi  r cznie po wy czeniu 
silnika z t umikiem odwróconym od cia a.

 Odczeka , a  silnik ostygnie, opró ni  zbiornik paliwa i 
zabezpieczy  urz dzenie / maszyn  przed od o eniem do 
magazynu lub transportem w poje dzie.

 Opró ni  zbiornik paliwa przed sk adowaniem urz dzenia / 
maszyny. Zaleca si  opró nienie zbiornika paliwa po ka dym 
u ywaniu urz dzenia. Je li paliwo pozostaje w zbiorniku, 
przechowywa  pilark  w taki sposób, aby paliwo nie wyciek o.

 Przechowywa  maszyn  poza zasi giem dzieci.
 Dok adnie oczy ci  i zakonserwowa  urz dzenie, po czym 
przechowywa  je w suchym miejscu.

 Podczas transportu lub magazynowania upewni  si , e 
prze cznik zap onu jest wy czony.

 Podczas transportowania lub magazynowania nale y za o y
os on  prowadnicy a cucha.

W sytuacjach nieopisanych w niniejszym podr czniku zachowa
ostro no  i kierowa  si  zdrowym rozs dkiem. W razie potrzeby 
pomocy, skontaktowa  si  z dystrybutorem  rmy HITACHI. Zwraca
szczególn  uwag  na zapisy poprzedzone nast puj cymi s owami:

OSTRZE ENIE
 Wskazuje na du e prawdopodobie stwo powa nych obra e

cia a lub utraty ycia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.
OSTRO NIE
 Wskazuje na mo liwo  obra e  cia a lub uszkodzenie 

wyposa enia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.
UWAGA
 Zawiera pomocne informacje dla poprawnego funkcjonowania i 

u ytkowania.

OSTRZE ENIE
ZAGRO ENIE WSKUTEK ODRZUCENIA PI Y (Rys. 1)
Jednym z najwi kszych zagro e  podczas pracy pilark a cuchow
jest mo liwo  odrzucenia pi y. Odrzucenie mo e wyst pi  wtedy, 
kiedy a cuch tn cy górn  cz ci  wierzcho ka prowadnicy 
natra   na przedmiot lub kiedy drewno si  zaci nie i zaklinuje pi
a cuchow  w miejscu ci cia. W niektórych przypadkach dotkni cie 
wierzcho kiem mo e spowodowa  gwa town  reakcj  odrzucenia 
prowadnicy do góry i do ty u w stron  operatora. Zakleszczenie 
pilarki wzd u  wierzcho ka prowadnicy mo e równie  spowodowa
gwa towne odrzucenie prowadnicy do ty u w kierunku operatora. 
Ka da z tych reakcji mo e spowodowa  utrat  kontroli nad pilark
i w rezultacie powa ne obra enia cielesne. Chocia  pilarka ma 
bezpieczn  konstrukcj , nie nale y polega  jedynie na tych 
zabezpieczeniach. Zawsze nale y wiedzie , gdzie znajduje si
ko cówka prowadnicy. Odrzucenie pi y nast pi wtedy, gdy w 
stre  e odrzucenia (1) prowadnica dotknie przedmiotu. Nie u ywa
tej strefy. Odrzucenie na skutek zakleszczenia jest spowodowane 
zamkni ciem si  naci cia i zakleszczeniem górnej cz ci 
prowadnicy. Nale y analizowa  naci cie i upewni  si , e otwiera 
si  podczas ci cia. Panowa  nad pilark  z pracuj cym silnikiem 
trzymaj c mocno praw  d oni  za tyln  r koje , lew  d oni  za 
przedni  r koje , obejmuj c jednocze nie kciukami i palcami obie 
r koje ci. Zawsze trzyma  pilark  obydwoma r koma podczas 
pracy i pi owa  przy wysokiej pr dko ci obrotowej silnika.
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PROCEDURY MONTA U

OSTRZE ENIE
 Nigdy nie nale y uruchamia  silnika bez zamocowanej pokrywy 

bocznej.
1. Poci gnij hamulec a cucha (18) w kierunku uchwytu 

przedniego, aby sprawdzi , czy jest zwolniony hamulec 
a cucha. (Rys. 15)

2. Odkr  nakr tk  zaciskow  listwy prowadnicy (2). Zdejmijj 
pokryw  boczn  (3). (Rys. 2)

 * W przypadku zainstalowania zderzaka z kolcami (4), 
zamocowa  zderzak z kolcami (4) do urz dzenia dwoma 
rubami. (Rys. 3) 

3. Zamontuj listw a cucha (5) na rubach (6), a nast pnie 
doci nij maksymalnie do ko a a cuchowego (7). (Rys. 4)

4. Upewni  si , czy kierunek a cucha pi y (10) jest poprawny jak 
na rysunku i ustawi a cuch na kole a cuchowym. (Rys. 5)

5. Wprowadzi  ogniwa a cucha w rowki prowadnicy na ca ym 
obwodzie prowadnicy.

6. Za o y  os on  boczn  (3) na ruby (6).
 Upewni  si , e wyst p napinacza (8) wchodzi do otworu 

prowadnicy (9). (Rys. 4)
 Nast pnie dokr  r k  nakr tk  docisku listwy prowadnicy (2), 

umo liwiaj c atwe przesuwanie w gór  i w dó  ko ca listwy 
a cucha (Rys. 2)

7. Podnie  ko cówk  prowadnicy i naci gn a cuch pi y (10) 
obracaj c rub  regulacyjn  naci gu (11) w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara. Aby sprawdzi , czy naci g jest 
w a ciwy, nale y lekko unie rodek a cucha � luz pomi dzy 
prowadnic  i kraw dzi  ogniwa (12) powinien wynosi  oko o 
0,5 � 1,0 mm. (Rys. 6, 7)

OSTRO NIE
 W A CIWY NACI G JEST BARDZO WA NY
8. Podnie  ko cówk  prowadnicy i mocno dokr ci  nakr tk

zaciskow  listwy prowadnicy za pomoc  uniwersalnego klucza 
nasadowego. (Rys. 7)

9. Nowy a cuch rozci ga si , dlatego po kilu ci ciach 
wyregulowa  naci g i dok adnie obserwowa  naci g przez 
pierwsze pó  godziny pracy pilarki.

UWAGA
 Cz sto kontrolowa  naci g a cucha, aby zapewni

maksymalne osi gi i trwa o .
OSTRO NIE
 Kiedy a cuch jest nadmiernie naci gni ty, szybko nast pi 
uszkodzenie prowadnicy i a cucha. I odwrotnie, gdy a cuch 
jest zbyt lu ny, mo e wysun  si  z rowka prowadnicy.

 Zawsze nosi  r kawice dotykaj c a cucha.

OSTRZE ENIE
 Podczas pracy, trzyma  pilark  mocno obydwoma r kami. 

Przytrzymywanie jedn  r k  mo e spowodowa  powa ne 
obra enia.

SPECYFIKACJE

 Kod �CS� w nazwie modelu oznacza �pi a a cuchowa�

Model CS33EDT (30) CS33EDT (35)

Typ urz dzenia Pi a a cuchowa, przeno na

Pojemno  skokowa silnika (cm3) 32,2

wieca zap onowa NGK BPMR-7A

Pojemno  zbiornika paliwa (cm3) 290

Pojemnik zbiornika oleju a cuchowego (cm3) 180

Ci ar na sucho (kg) (Bez prowadnicy i a cucha) 3,4

D ugo  prowadnicy (mm) 300 350

Podzia ka a cucha (mm) 9,53

Grubo a cucha (mm) 1,27
Poziom ci nienia d wi ku LpA (dB (A)) wg ISO 22868

Równy
Niepewno

100
3

Poziom mocy d wi ku LwA (dB (A)) wg ISO 22868
Zmierzony
Niepewno

Poziom mocy d wi ku LwA (dB (A)) wg 2000/14/EC
Zmierzony
Gwarantowany

109
3

113
116

Poziom drga  (m/s2) wg ISO 22867
R koje  przednia
R koje  tylna
Niepewno

4,4
6,1
0,8

Maks. moc silnika wg ISO 7293 (kW) 1,3/9500

Maks. pr dko  obrotowa silnika (min -1) 13000

Pr dko  obrotowa biegu ja owego silnika (min -1) 3000

Dok adne zu ycie paliwa g kWh 595

Typ a cucha
91VG045
(Oregon)

91VG052
(Oregon)

Maks. pr dko  przesuwu a cucha (m/s) 24,8

Ko o a cuchowe (liczba z bów) 6

UWAGA: Równowa ny poziom ha asu/równowa ne poziomy drga , wed ug ISO 22868/22867, obliczane s  jako ca kowita energia wa ona 
czasowo dla poziomów ha asu / drga  w ró nych warunkach pracy przy nast puj cym cyklu czasowym: 1/3 bieg ja owy, 1/3 pe ne 
obci enie, 1/3  pr dko  wy cigowa.
* Wszystkie dane mog  zosta  by  zmienione bez uprzedzenia.
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PROCEDURY OBS UGI

Bezpiecze stwo operatora

OSTRZE ENIE
Pi a a cuchowa (CS33EDT) jest przeznaczona do prac
piel gnacyjnych drzewostanu. Pi y mog u ywa tylko osoby
przeszkolone w piel gnacji drzew. Nale y stosowa si do
wszelkich wskazówek literaturowych, procedur i zalece
publikowanychprzezorganizacjebran owe.Niestosowanie si
do nich powoduje zwi kszenie ryzyka wypadku. W przypadku
prac nadrzewnych zalecamy ka dorazowe korzystanie z
podno nika. Korzystanie z olinowania jest szczególnie
niebezpieczne i wymaga specjalnego przeszkolenia. Operator
musi zosta przeszkolony i zna procedury korzystania z
zabezpiecze oraz sprz tu wspinaczkowego. Zawsze nale y
u ywa ograniczników dla operatora i pi y.

Paliwo (Fig. 8)

OSTRZE ENIE
 Pilarka jest wyposa ona w silnik dwusuwowy. Silnik musi zawsze 
pracowa  z paliwem z dodatkiem oleju. Podczas tankowania lub 
przenoszenia paliwa zapewni  dobra wentylacj .

 Paliwo zawiera atwopalne sk adniki i mo liwe s  powa ne 
obra enia cia a na skutek wdychania lub rozlania si  paliwa 
na cia o. Zachowa  ostro no  zawsze przy u ywaniu paliwa. 
Zapewni  zawsze dobr  wentylacj  u ywaj c paliwa wewn trz 
budynku.

Paliwo
 Zawsze stosowa  markow  bezo owiow  benzyn  o liczbie 
oktanowej 89.

 Stosowa  oryginalny olej do dwusuwów lub mieszank  w 
proporcji 25:1 do 50:1, stosunek podano na butelce z olejem lub 
skonsultowa  si  z dystrybutorem  rmy HITACHI.

 Je li oryginalny olej nie jest dost pny, u y  oleju dobrej jako ci 
z dodatkiem przeciwutleniacza do silników dwusuwowych 
ch odzonych powietrzem (JASO FC GRADE OIL lub ISO EGC 
GRADE). Nie stosowa  oleju do mieszanek BIA lub TCW (do 
silników dwusuwowych z ch odzeniem wod ).

 Nigdy nie u ywa  oleju wielosezonowego (10 W/30) lub 
zu ytego.

 Zawsze miesza  paliwo z olejem w oddzielnym czystym 
pojemniku. 

Zawsze rozpocz  od wlania po owy potrzebnego paliwa.
Nast pnie doda  ca  ilo  oleju. Dok adnie wymiesza
(potrz saj c) mieszank  paliwa. Doda  pozosta  ilo  paliwa.
Dok adnie wymiesza  (potrz sn ) mieszank  paliwow  przed 
wlaniem do zbiornika paliwa.

Tankowanie

OSTRZE ENIE (Rys. 9)
 Zawsze wy czy  silnik przed tankowaniem i zaczeka  kilka 
minut na ostygni cie.

 W pobli u miejsca nape niania paliwa nie nale y pali
papierosów lub wznieca  ogie  lub iskry.

 Tankuj c paliwo powoli otwiera  zbiornika paliwa (13), aby 
upu ci  ewentualne nadci nienie.

 Po zatankowaniu dok adnie dokr ci  korek zbiornika paliwa.
 Przed uruchomieniem silnika zawsze odsun  urz dzenie co 
najmniej na 3 m od miejsca tankowania.

 Natychmiast nale y zmy  woda z myd em rozlane paliwo z 
ubrania.

 Po zatankowaniu sprawdzi , czy nie ma wycieków paliwa.
Przed zatankowaniem, dok adnie oczy ci  miejsce wokó  korka 
zbiornika, aby do zbiornika nie dosta y si adne zanieczyszczenia. 
Przed tankowaniem upewni  si , e paliwo jest dobrze wymieszane 
i w tym celu potrz sn  pojemnik.

Lej do smarowania a cucha (Rys. 9)
Powoli otwórz zbiornika paliwa (14) i wlej olej do smarowania 
a cucha. Zawsze u ywa  oleju dobrej jako ci. Podczas pracy 
silnika, a cuch jest automatycznie smarowany olejem.
Zbiornik oleju (14) nale y nape nia  przy ka dym dolewaniu paliwa.
UWAGA
 Gdy wlewa si  paliwo (13) lub olej a cuchowy (14) do zbiornika, 

ustawi  urz dzenie korkiem do góry up. (Rys. 9)

Uruchamianie zimnego silnika (Rys. 10�15)
OSTRO NIE
 Przed uruchomieniem nale y si  upewni , czy nie dotyka do 

niczego prowadnica/ a cuch.
1. Upewni  si , e w czony jest hamulec a cucha. (Rys. 10)
2. Ustawi  prze cznik zap onu (15) w pozycji w czenia (ON). 

(Rys. 11)
3. Nacisn  oko o 10 razy pompk  ga nika (16), tak aby paliwo 

dosta o si  przez pompk  ga nika do ga nika. (Rys. 12)
4. Przekr ci  d wigni  ssania (17) do po o enia ssania (Rys. 12).
 Spowoduje to automatyczne zablokowanie przepustnicy w pozycji 

rozruchu.
5. Poci gn  energicznie rozrusznik zamachowy, trzymaj c 

uchwyt pewnie, aby nie odskoczy . (Rys. 13)
6. Po us yszeniu uruchamianego silnika, przestaw d wigni

ssania na pozycj  pracy. (Rys. 12)
7. Ponownie poci gn  energicznie rozrusznik zamachowy w 

sposób podany powy ej. (Rys. 13)
UWAGA
 Je li silni nie uruchomi si , powtórzy  kroki od 4 do 7.
8. Po uruchomieniu silnika, poci gnij raz do ko ca spust 

przepustnicy i natychmiast zwolnij. (Rys. 14) 
 Nast pi zwolnienie przymkni tej do po owy przepustnicy.
9. Upewnij si , e zwolniony jest hamulec a cucha. (Rys. 15)
 Przed poddaniem jakiemukolwiek obci eniu zaczekaj 2-3 

minuty na rozgrzanie silnika.
 Nie nale y uruchamia  silnika z wysokimi obrotami bez 

obci enia, poniewa  skraca to ywotno  silnika.

Uruchamianie ciep ego silnika
 Nale y wykona  jedynie punkty 1, 2, 7 i 9 procedury 

uruchamiania zimnego silnika.
 Je li silnik nie uruchomi si  nale y zastosowa  t  sam

procedur  startow  jak dla zimnego silnika.

Test smarowania a cucha
 Nale y sprawdzi , czy olej a cuchowy zosta  prawid owo 

rozprowadzony. Gdy a cuch pi y zaczyna si  obraca , skieruj 
koniec listwy prowadnicy w kierunku pnia, itp. i poci gnij spust 
przepustnicy w celu uruchomienia wysokich obrotów przez oko o 
10 sekund. Je li pie  zostanie spryskany olejem a cuchowym, 
oznacza to, e olej jest prawid owo rozprowadzany. (Rys. 16)

Dzia anie hamulca a cucha (Rys. 17)
Konstrukcja hamulca a cucha (18), powoduje jego uaktywnienie 
w sytuacjach zagro enia, takich jak odbicie. Przed u yciem nale y 
sprawdzi , czy hamulec dzia a prawid owo.
W celu uruchomienia hamulca nale y przesun  przedni  os on
r ki w kierunku prowadnicy. Podczas dzia ania hamulca a cucha, 
nawet je li poci gnie si  spust przepustnicy, pr dko  silnika 
nie wzrasta i a cuch nie obraca si . W celu zwolnienia hamulca, 
poci gn  przedni  os on  r ki.

Sposób potwierdzenia:
1) Wy czy  silnik.
2) Trzymaj c pilark  poziomo, zdj  r k  z r koje ci przedniej, 

uderzy  ko cem prowadnicy o pie  lub kawa ek drewna i 
sprawdzi  zadzia anie hamulca. D wignia uruchamiaj ca 
zale

Je li hamulec nie dzia a, zwróci  si  do dystrybutora w celu 
sprawdzenia hamulca i naprawy. Je li silnik pracuje na wysokich 
obrotach przy w czonym hamulcu, sprz g o przegrzeje si
powoduj c problemy.
Je li hamulec w czy si  w trakcie pracy, natychmiast zwolni  spust 
przepustnicy, aby zatrzyma  silnik.

OSTRZE ENIE
 Nie przenosi  maszyny z pracuj cym silnikiem.
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Zatrzymywanie (Rys. 18)
Zmniejszy  pr dko  silnika i popchn  w cznik zap onu (15) w 
kierunku zatrzymania.

OSTRZE ENIE
Nie nale y umieszcza  maszyny w miejscach z materia ami 
atwopalnymi, takimi jak wysuszona trawa, poniewa  po zatrzymaniu 
silnika t umik jest nadal gor cy.

UWAGA
Je li silnik nie zatrzymuje si , moo na to wymusi  poprzez 
przekr cenie d wigni ssania do pozycji ssania. 
Przed ponownym uruchomieniem silnika nale y poprosi  dostawc
o napraw . 

OSTRZE ENIE
 Nie si ga  za daleko i nie ci  powy ej wysoko ci ramion.
 Zachowa  ostro no  przy cinaniu drzew i nie u ywa  pilarki 
z podniesionym czubkiem prowadnicy lub powy ej wysoko ci 
ramion.

CHWYTACZ A CUCHA
Chwytacz a cucha znajduje si  na g owicy nap du tu  poni ej 
a cucha i zapobiega mo liwo ci uderzenia operatora przez 
zerwany a cuch.

OSTRZE ENIE
 Podczas pi owania nie stawa  w linii przed u enia a cucha.

PODSTAWOWE TECHNIKI OBALANIA, OKRZESYWANIA I 
PRZECINANIA D U YCY NA K ODY
Poni sze informacje zawieraj  ogólne wprowadzenie do sposobów 
ci cia drewna.

OSTRZE ENIE
 Podane informacje nie obejmuj  wszystkich konkretnych 
sytuacji, które mog  wyst pi  zale nie od ró nic w terenie, 
ro linno ci, rodzaju drewna, kszta tu i wielko ci drzew itd. 
Skontaktowa  si  z serwisantem, przedstawicielem le nictwa 
i lokalnymi szko ami le niczymi odno nie okre lonych 
problemów cinki na danym terenie, wtedy praca b dzie 
bardziej efektywna i bezpieczna.

 Unika cinania drzew w z ych warunkach atmosferycznych, jak 
g sta mg a, intensywny deszcz, przenikliwe zimno, silny wiatr 
itp.

 W takich warunkach ci ko si  pracuje, a poza tym stwarzaj
one potencjalne niebezpiecze stwo po li ni cia si . 

 Silny wiatr mo e spowodowa  upadek drzewa w niepo danym 
kierunku, powoduj c szkody rzeczowe lub obra enia cielesne.

OSTRO NIE
 Nigdy nie u ywa  pi y a cuchowej do podwa ania lub innego 

celu, do którego nie jest przeznaczona.

OSTRZE ENIE
 Unika  potykania si  na przeszkodach, takich jak pniaki, 
korzenie, ska y, ga zie i powalone drzewa. Uwa a  na do y 
i rowy. Zachowa  szczególn  ostro no  podczas pracy na 
skarpach lub nierównym gruncie.

 Wy czy  pilark  przenosz c si  z jednego miejsca na inne.
 Pi owa  zawsze przy szeroko otwartej przepustnicy. Wolno 

pracuj cy a cuch mo e atwo si  zaklinowa  i spowodowa
szarpni cie.

 Nigdy nie trzyma  pilarki tylko jedn  r k .
 Nie mo na wtedy panowa  nad pilark , atwo mo na utraci  nad 

ni  kontrol  i powa nie si  zrani .
 Trzyma  korpus pilarki blisko cia a, aby poprawi  panowanie 

nad ni  i zmniejszy  napr enia.
 Gdy tnie si  doln  cz ci a cucha, si a reakcji odsuwa pilark

od operatora w kierunku ci tego drewna.
 Pi a steruje pr dko ci  posuwu i trociny s  kierowane w stron

operatora. (Rys. 19)
 Gdy tnie si  górn  cz ci a cucha, si a reakcji popycha 
pilark  do operatora w kierunku od ci tego drewna. (Rys. 20)

 Istnieje ryzyko odrzucenia, je li pi  wepchnie si  tak daleko, e 
zacznie ci  wierzcho kiem prowadnicy.

 Najbezpieczniejszy sposób pi owania to ci cie doln  cz ci . 
Ci cie górn  cz ci  utrudnia znacznie kontrol  nad pilark  i 
zwi ksza ryzyko odrzucenia.

 W przypadku zablokowania a cucha nale y natychmiast 
zwolni  spust przepustnicy. 

 Je eli spust przepustnicy b dzie si  obraca  z du  pr dko ci , 
gdy a cuch jest zablokowany, sprz g o si  przegrzeje, 
powoduj c awari .

UWAGA
 Szpon przypory zawsze osadzi  pewnie w drzewie, gdy

a cuch mo e zosta  gwa townie wci gni ty w drzewo.

OBALANIE
Obalanie to wi cej ni cinanie drzewa. Drzewo nale y obali  jak 
najbli ej przewidzianego miejsca, nie uszkadzaj c drzewa lub 
innych rzeczy.
Przed obaleniem drzewa, rozwa y  wszystkie warunki, które mog
wp yn  na zamierzony kierunek, takie jak:
K t pochylenia drzewa. Kszta t korony. Obci enie korony niegiem. 
Si  wiatru. Przeszkody w pobli u drzewa (np. inne drzewa, linie 
energetyczne, drogi, budynki itp.).

OSTRZE ENIE
 Zawsze zwraca  uwag  na ogólny stan drzewa. Szuka  objawów 
zniszczenia, butwienia pnia, co czyni bardziej prawdopodobnym, 
e drzewo p knie i zacznie upada  wcze niej ni  oczekiwano.

 Zwraca  uwag  na suche ga zie, które mog  z ama  si  i 
uderzy  operatora w trakcie pracy.

 Podczas obalania drzewa zwierz ta i ludzie powinni znajdowa
si  w odleg o ci równej przynajmniej dwukrotnej d ugo ci 
drzewa. Usun  krzewy i ga zie znajduj ce si  w pobli u 
drzewa.

 Przygotowa  drog  ewakuacji z dala od kierunku obalania 
drzewa.

PODSTAWOWE ZASADY OBALANIA DRZEW
Normalnie obalanie sk ada si  z dwóch g ównych operacji ci cia: 
wykonania karbu i ciecia obalaj cego. Rozpocz  od górnego 
naci cia po stronie drzewa w kierunku obalania. Podczas 
wykonywania drugiego naci cia, patrze  przez naci cie, aby nie 
wci  si  zbyt g boko w pie . Karb powinien by  odpowiednio 
g boki, aby stworzy  zawias  o odpowiedniej szeroko ci i 
wytrzyma o ci. Otwarcie karbu powinno by  dostatecznie szerokie, 
aby odpowiednio skierowa  upadek drzewa. Z drugiej strony drzewa 
wykona  ci cie obalaj ce jeden lub dwa cale (3�5 cm) powy ej 
kraw dzie karbu. (Rys. 21)

19. Kierunek obalania
20. 45° minimalne otwarcie karbu
21. Zawiasa
22. Naci cie obalaj ce

Nigdy nie przecina  ca kowicie pnia. Zawsze zostawia  zawias .
Zawiasa prowadzi drzewo. Gdyby pie  zosta  przeci ty ca kowicie, 
straci si  kontrol  nad kierunkiem obalania drzewa.
W o y  klin lub d wigni  w naci cie znacznie wcze niej zanim 
drzewo utraci stabilno  i rozpocznie ruch. W ten sposób zapobiega 
si  zakleszczeniu prowadnicy w naci ciu obalaj cym, je li wadliwie 
oceniono kierunek upadku drzewa. Upewni  si , e nikt nie wszed
w stref  obalania drzewa zanim popchnie si  drzewo.

CI CIA OBALAJ CE, GDY REDNICA PNIA JEST PONAD
DWUKROTNIE WI KSZA OD D UGO CI PROWADNICY
Wykona  du y szeroki karb. Wykona  wci cie w rodku karbu. 
Zawsze pozostawi  zawias  z obydwu stron wci cia rodkowego. 
(Rys. 22)
Doko czy  ci cie obalaj ce przez ci cie wokó  pnia, jak pokazano 
na Rys. 23.

OSTRZE ENIE
 Opisane metody s  bardzo niebezpieczne, gdy  wymagaj

u ycie wierzcho ka prowadnicy i mog  spowodowa  odrzucenie 
pi y.

 Te metody mog  stosowa  wy cznie odpowiedni przeszkoleni 
profesjonalni operatorzy.

OKRZESYWANIE
Okrzesywanie polega na usuwaniu ga zi z powalonego drzewa.

OSTRZE ENIE
 Wi kszo  wypadków spowodowanych odrzuceniem pi y 

wyst puje podczas okrzesywania.
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 Nie u ywa  wierzcho ka prowadnicy a cucha. Nale y 
zachowa  ostro no  i unika  kontaktu d u ycy, innych ga zi 
lub przedmiotów z wierzcho kiem prowadnicy. Szczególnie 
uwa a  na napr one ga zie. Mog  one odskoczy  w stron
operatora, spowodowa  utrat  kontroli i w rezultacie obra enia. 
(Rys. 24)

Stan  z lewej strony pnia. Przyj  stabiln  postaw  i oprze  pilark
na pniu. Trzyma  pilark  blisko cia a tak, aby zachowa  pe n
kontrol . Trzyma  si  z daleka a cucha. Przesuwa  si  tylko wtedy, 
kiedy pie  znajduje si  mi dzy operatorem i a cuchem. Uwa a  na 
odskakuj ce ga zie.

OKRZESYWANIE GRUBYCH GA ZI
Podczas okrzesywania grubych ga zi, prowadnica mo e atwo 
si  zakleszczy . Napr one ga zie cz sto p kaj , wi c nale y 
je ci  ma ymi krokami. Stosowa  te same zasady, jak do ci cia 
poprzecznego. Przewidzie  mo liwe konsekwencje wszystkich 
swoich czynno ci.

CI CIE POPRZECZNE / PRZECINANIE D U YCY NA K ODY
Przed rozpocz ciem ci cia d u ycy, nale y przemy le , co si
stanie. Poszuka  napr e  w d u ycy i przecina  j  w taki sposób, 
aby prowadnica nie zakleszczy a si  w naci ciu.

PRZECINANIE D U YCY W POPRZEK, DOCISK Z GÓRY
Przyj  stabiln  pozycj . Rozpocz  ci cie od góry. Nie ci  z byt 
g boko, wystarczy oko o 1/3 rednicy d u ycy. Zako czy  ci ciem 
od do u. 
Oba naci cia winny si  spotka . (Rys. 25)

23. Ci cie odci aj ce
24. Ciecie poprzeczne
25. Docisk z góry
26. Strona docisku
27. Strona napr enia
28. G boko  wzgl dna ci  pi y

GRUBA D U YCA, GRUBSZA OD D UGO CI PROWADNICY
Rozpocz  od ci cia po przeciwnej stronie d u ycy. Ci gn  pi  do 
siebie, po czym zastosowa  poprzedni  procedur . (Rys. 26)
Je li d u yca le y na ziemi, wykona  ci cie wierc ce, aby unikn
ci cia ziemi. Zako czy  ci ciem od do u. (Rys. 27)

OSTRZE ENIE
NIEBEZPIECZE STWO ODRZUCENIA PI Y

 Nie nale y próbowa  wykonania ci cia wierc cego, je li nie jest 
si  w a ciwie przeszkolonym. Ci cie wierc ce wymaga u ycia 
wierzcho ka prowadnicy i mo e spowodowa  odrzucenie pi y.

PRZECINANIE D U YCY W POPRZEK, DOCISK Z DO U
Przyj  stabiln  pozycj . Rozpocz  od naci cia od do u. G boko
naci cia winna wynosi  oko o 1/3 rednicy d u ycy.
Zako czy  ci ciem od góry. Oba naci cia winny si  spotka . 
(Rys. 28)

29. Ci cie odci aj ce
30. Ciecie poprzeczne
31. Docisk od do u
32. Strona napr enia
33. Strona docisku
34. G boko  wzgl dna ci  pi y

GRUBA D U YCA, GRUBSZA OD D UGO CI PROWADNICY
Rozpocz  od ci cia po przeciwnej stronie d u ycy. Ci gn  pi  do 
siebie, po czym zastosowa  poprzedni  procedur . Wykona  ci cie 
wierc ce, je li d u yca jest blisko ziemi. Zako czy  ci ciem od góry. 
(Rys. 29)

OSTRZE ENIE
NIEBEZPIECZE STWO ODRZUCENIA PI Y

 Nie nale y próbowa  wykonania ci cia wierc cego, je li nie jest 
si  w a ciwie przeszkolonym. Ci cie wierc ce wymaga u ycia 
wierzcho ka prowadnicy i mo e spowodowa  odrzucenie pi y. 
(Rys. 30)

JE LI PI A ZAKLINUJE SI
Zatrzyma  silnik. Unie  d u yc  lub zmieni  jej po o enie przy 
pomocy grubego konara lub dr ga u ytych jako d wigni. Nie 
próbowa  wyci ga  pi y si . Mo na wtedy wygi  r koje  lub 
dozna  obra e  przez a cuch pi y w chwili gwa townego uwolnienia 
pi y.

KONSERWACJA

KONSERWACJ , WYMIAN  LUB NAPRAW  URZ DZE  I 
UK ADU KONTROLI EMISJI MO E WYKONA  ZAK AD NAPRAWY 
SILNIKÓW NIEDROGOWYCH LUB OSOBA INDYWIDUALNA.

Regulacja ga nika (Rys. 31)

OSTRZE ENIE
 Nigdy nie uruchamia  silnika bez za o onej pokrywy bocznej. 
 W przeciwnym przypadku sprz g o mo e obluzowa  si  i 

spowodowa  obra enia cielesne.
W ga niku paliwo miesza si  z powietrzem. Podczas próbnej pracy 
silnika w fabryce, wykonuje si  regulacj  ga nika. Dodatkowa 
regulacja mo e by  wykonana w zale no ci od klimatu lub 
wysoko ci n.p.m. Ga nik ma jedn  mo liwo  regulacji:
T = ruba regulacji pr dko ci biegu ja owego.

Regulacja pr dko ci biegu ja owego (T)
Sprawdzi , czy  ltr powietrza jest czysty. Gdy pr dko  biegu 
ja owego jest w a ciwa, a cuch nie obraca si . Je li wymagana 
jest regulacja, dokr ca rub  T (w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara), a a cuch zacznie si  obraca . Wykr ca
rub  (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) a
a cuch si  zatrzyma. Pr dko  biegu ja owego jest poprawna, 
kiedy silnik pracuje równomiernie we wszystkich po o eniach 
znacznie poni ej pr dko ci obrotowej, przy której a cuch zaczyna 
obraca  si .
Je li po wykonaniu regulacji pr dko ci a cuch nadal obraca si , 
nale y skontaktowa  si  z dystrybutorem  rmy HITACHI.

OSTRZE ENIE
 Podczas pracy silnika na biegu ja owym a cuch nie mo e w 

adnym przypadku obraca  si . 
UWAGA
 Niektóre modele sprzedawane w regionach, w których 

wymagana jest cis a regulacja emisji spalin, nie maj  regulacji 
ga nika na wysoka i nisk  pr dko . Takie regulacje mog
spowodowa , e silnik b dzie pracowa  poza dopuszczalnymi 
granicami emisji. Dla tych modeli, jedyn  regulacj  ga nika jest 
regulacja pr dko ci biegu ja owego.

Je li u ytkownik nie zna tego rodzaju regulacji, nale y zwróci  si  o 
pomoc do przedstawiciela  rmy HITACHI.

Filtr powietrza (Rys. 32)
Filtr powietrza (37) oraz g bk  do czyszczenia (36), (38) nale y 
oczy ci  z py u i brudu, aby unikn :
 Wadliwego dzia ania ga nika
 Problemów z rozruchem
 Zmniejszenia mocy silnika
 Nadmiernego zu ycia cz ci silnika
 Nadmiernego zu ycia paliwa

Filtr powietrza nale y czy ci  codziennie lub cz ciej, je li pracuje 
si  w miejscach wyj tkowo zapylonych.

Czyszczenie ltra powietrza
Zdj  pokryw  ltra powietrza (35) i wyj  g bk  do czyszczenia 
(36). Obróci  ltr powietrza (37) o 20° w lewo i wyj  go. Nast pnie 
wyj  g bk  do czyszczenia (38).
Przemy  je w wodzie z myd em. Prze ponownym monta em 
sprawdzi , czy  ltr jest suchy. Filtru powietrza u ywanego przez 
d u szy czas nie mo na dok adnie wyczy ci . Z tego wzgl du 
nale y okresowo wymienia  go na nowy  ltr. Uszkodzony  ltr nale y 
wymieni  natychmiast.

wieca zap onowa (Rys. 33)
Na stan wiecy zap onowej maj  wp yw nast puj ce czynniki:
 Nieprawid owe ustawienie ga nika
 Niew a ciwa mieszanka paliwowa (zbyt du o oleju w benzynie)
 Zabrudzony  ltr powietrza
 Trudne warunki pracy (jak niska temperatura otoczenia)
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Czynnik te powoduj  osady na elektrodach wiecy zap onowej, co 
mo e spowodowa  wadliwe dzia anie i trudno ci z uruchomieniem 
silnika. Je li silnik nie rozwija pe nej mocy, trudno go uruchomi
lub pracuje nierównomiernie na biegu ja owym, nale y zawsze w 
pierwszej kolejno ci sprawdzi wiec  zap onow . Je li wieca 
zap onowa jest zabrudzona, nale y j  oczy ci  i sprawdzi  przerw
elektrody. W razie potrzeby wyregulowa  przerw . Prawid owa 
przerwa elektrody wynosi 0,6 mm. wiec  zap onow  nale y 
wymieni  po oko o 100 godzinach pracy lub wcze niej, je li erozja 
elektrody jest znaczna. 
UWAGA
 W niektórych krajach przepisy wymagaj  u ycia wiecy 

zap onowej z opornikiem do t umienia zak óce . Je li maszyna 
zosta a oryginalnie wyposa ona w wiec  zap onow  z 
opornikiem, nale y wymieni  j  na wiec  tego samego typu.

Otwór olejarki (Rys. 34)
Jak najcz ciej czy ci  otwór olejarki a cucha (39).

Prowadnica (Rys. 35)
Przed u yciem maszyny, oczy ci  rowek i otwór olejarki (40) w 
prowadnicy za pomoc  specjalnego przyrz du oferowanego jako 
wyposa enie opcjonalne.

Pokrywa boczna (Rys. 36)
Pokryw  boczn  i obszar nap du zawsze utrzymywa  w czysto ci. 
Okresowo na o y  tam olej lub smar, aby zabezpieczy  przed 
korozj , jako e w niektórych drzewach wyst puje wysoki poziom 
kwasów.

Filtr paliwa (Rys. 37)
Wyj  ltr paliwa ze zbiornika paliwa i dok adnie wymy  go w 
rozpuszczalniku. Nast pnie wepchn  ltr ca kowicie do zbiornika.
UWAGA
 Je li  ltr stwardnia  na skutek py u i brudu, nale y go wymieni .

Filtr oleju a cuchowego (Rys. 38)
Wyj  ltr oleju i wymy  go dok adnie z rozpuszczalniku.
Nast pnie nale y wepchn  ltr ca kowicie do zbiornika.
UWAGA
 Je li  ltr jest twardy z powodu kurzu i brudu nale y go wymieni .

Magazynowanie przez d u szy czas
Spu ci  ca e paliwo ze zbiornika. Uruchomi  silnik i pozwoli
mu pracowa , a  si  zatrzyma. Naprawi  wszelkie uszkodzenia 
eksploatacyjne. Oczy ci  urz dzenie czyst  szmatk  lub spr onym 
powietrzem z w a. Przez otwór wiecy zap onowej wpu ci  kilka 
kropli oleju silnikowego do cylindra i obróci  kilkakrotnie silnikiem, 
aby rozprowadzi  olej.
Przykry  urz dzenie i z o y  je w suchym miejscu.

OSTRZENIE A CUCHA
Cz ci kraw dzi tn cej (Rys. 39, 40)

OSTRZE ENIE
 Podczas ostrzenia a cucha nale y u ywa  r kawic.
 Zaokr gli  przedni  kraw d , aby zmniejszy
prawdopodobie stwo odrzucenia pi y lub p kni cia nak adki 
stykowej.

41. P ytka górna
42. Naro nik roboczy
43. P ytka boczna
44. Wr b
45. Kraw d  przy o enia
46. Korpus
47. Otwór nitu
48. Stopa
49. Sprawdzian g boko ci
50. Prawid owy k t na p ytce górnej (stopie  nachylenia zale y od 

rodzaju a cucha)
51. Lekko wystaj cy �haczyk� lub punkt (krzywizna na a cuchu 

bezdrutowym)
52. Szczyt sprawdzianu g boko ci na prawid owej wysoko ci 

poni ej p ytki górnej
53. Zaokr glony przód sprawdzianu g boko ci

OBNI ANIE SPRAWDZIANÓW G BOKO CI PILNIKIEM
1) Je li ostrzy si  narz dzia tn ce pilnikiem, nale y sprawdzi  i 

obni y  g boko .
2) Kontrolowa  sprawdziany g boko ci co trzecie ostrzenie.
3) Umie ci  sprawdzian g boko ci na kraw dzi tn cej. Je li 

sprawdzian g boko ci wystaje, spi owa  go do poziomu 
szczytu narz dzia. Zawsze pi owa  od rodka a cucha w 
stron  zewn trznej kraw dzi tn cej. (Rys. 41)

4) Po u yciu sprawdzianu g boko ci, zaokr gli  przedni naro nik, 
aby zachowa  oryginalny kszta t sprawdzianu. Zawsze 
stosowa  zalecane nastawienie sprawdzianu g boko ci 
podane w podr czniku konserwacji lub podr czniku obs ugi 
pilarki. (Rys. 42)

OGÓLNE INSTRUKCJE PI OWANIA NARZ DZI TN CYCH
Pi owa  (54) kraw d  tn c  z jednej strony a cucha od rodka 
w kierunku na zewn trz. Pi owa  tylko podczas suwu do przodu. 
(Rys. 43)
5) Spi owa  wszystkie kraw dzie tn ce na tak  sam  d ugo . 

(Rys. 44)
6) Spi owa  dostatecznie materia  tak, aby usun  uszkodzenie 

kraw dzi tn cych (p ytka boczna (55) i p ytka górna (56)) 
kraw dzi tn cej. (Rys. 45)

K TY OSTRZENIA A CUCHA PI Y

1. Numer cz ci 91VG

2. Podzia ka 3 8

3. Nastawienie sprawdzianu g boko ci 0,025"

4. K t pi owania p ytki bocznej 80°

5. K t p ytki górnej 30°

6. K t prowadzenia pilnika 90°

Plan obs ugi
Poni ej podano ogólne instrukcje konserwacji. W sprawie dalszych 
informacji prosimy skontaktowa  si  z dystrybutorem  rmy HITACHI.

Sprawdzenie i serwis przed u yciem
 Nalez sprawdzi , czy nie s  wytarte, zu yte, lub uszkodzone 
gumowe elementy antywibracyjne oraz, czy nie s  poluzowane 
lub uszkodzone ich elementy mocuj ce. 

 Nale y sprawdzi , czy nie s  uszkodzone spr yny 
antywibracyjne oraz, czy nie s  poluzowane lub uszkodzone ich 
elementy mocuj ce. 

 Nale y sprawdzi , czy nie jest zdeformowany lub uszkodzony 
przedni i tylny uchwyt. 

 Nale y sprawdzi , czy s  odpowiednio dokr cone i nie s
uszkodzone elementy mocuj ce uchwytu przedniego i tylnego.

 Nale y sprawdzi , czy s  odpowiednio dokr cone i wolne od 
uszkodze ruby, nakr tki, itp w ka dej cz ci.  

Obs uga codzienna
 Oczy ci  urz dzenie z zewn trz.
 Oczy ci  otwór  ltra oleju a cucha.
 Oczy ci  rowek i otwór  ltra oleju w prowadnicy.
 Oczy ci  okryw  boczn  przeciwpy ow .
 Sprawdzi , czy a cuch pi y jest ostry.
 Sprawdzi , czy nakr tki prowadnicy s  dobrze dokr cone.
 Upewni  si , czy os ona transportu a cucha nie jest uszkodzona 
i czy mo na j  bezpiecznie zamontowa .

 Sprawdzi , czy nakr tki i ruby s  dobrze dokr cone.
 Ze szczególna uwag  nale y skontrolowa ruby t umika i przed 

uruchomieniem silnika upewni  si , e s  w a ciwie dokr cone. 
Je eli która  ze rub jest poluzowana, nale y je natychmiast 
dokr ci . Niezastosownie si  do tego zalecenia mo e by
przyczyn  powa nego niebezpiecze stwa.

 Skontrolowa  ko cówk  uchwytu. Wymieni  na now , gdy 
ulegnie zu yciu.
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 Skontrolowa  ta m  hamulca a cucha. Wymieni  na now , 
gdy ulegnie zu yciu.

Obs uga tygodniowa
 Sprawdzi  rozrusznik mechaniczny, w szczególno ci link  i 
spr yn  powrotn .

 Oczy ci wiece zap onow  z zewn trz.
 Wyj wiece zap onow  i sprawdzi  przerw  elektrody. 
Przerw  nale y wyregulowa  na 0,6 mm lub wymieni wiec
zap onow .

 Sprawdzi , czy nie jest zablokowany wlot powietrza rozrusznika 
mechanicznego.

 Oczy ci  ltr powietrza.

Obs uga miesi czna
 Przep uka  zbiornik paliwa benzyny i oczy ci  ltr paliwa.
 Oczy ci  ltr oleju a cuchowego.
 Oczy ci  z zewn trz ga nik i przestrze  wokó  niego.

Obs uga kwartalna
 Oczy ci eberka ch odz ce cylindra.
 Oczy ci  wentylator i przestrze  wokó  niego.
 Oczy ci  t umik z osadów w glowych.

OSTRO NIE
 Czyszczenie eber cylindra, wentylatora i t umika powinno by

wykonywane przez autoryzowany punkt serwisowy Hitachi.

UWAGA
 Przy zamawianiu cz ci u najbli szego dystrybutora prosimy 

poda  numer pozycji wskazany w spisie cz ci w niniejszej 
instrukcji.
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Item
No.

Part Name Q�TY

1 AIR CLEANER BASE 1
2 HEX. SOCKET HD. BOLT M5 × 45 2
3 CLEANER SPONGE (B) 1
4 CLEANER ELEMENT A COMP. 1
5 CLEANER ELEMENT B COMP. 1
6 CLEANER SPONGE (A) 1
7 CLEANER COVER 1
8 CLEANER KNOB 1
9 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 × 16 16
10 MUFFLER COVER 1
11 CLUTCH 1
12 CLUTCH HOUSING 1
13 NEEDLE BEARING (D) 1
14 CLUTCH WASHER 1
15 CRANK SHAFT COLLAR 1
16 OIL PUMP COVER 1
17 NEEDLE ROLLER 2.5 × 9.8 2
18 PUMP GEAR 1
19 PUMP GEAR SPRING 1
20 PUMP CASE 1
21 PUMP ASS'Y 1
22 SEAL LOCK BOLT M5 × 15 5
23 INTAKE PACKING 1
24 INTAKE 1
25 HEX. SOCKET HD. BOLT M4 × 12 2
26 PULSE GUIDE 1
27 ENGINE CASE COVER 1
28 CLEANER BODY 1
29 RUBBER PIPE 1
30 CARBURETOR ASS'Y 1
31 INLET MANIFOLD SPACER 1
32 SCREW 1
33 PUMP BODY 1
34 PUMP GASKET 1
35 PUMP DIAPHRAGM 1
36 INLET SCREEN 1
37 NEEDLE VALVE 1
38 VALVE SPRING 1
39 CONTROL LEVER 1
40 IDLE ADJUST SPRING 1
41 IDLE ADJUST SCREW 1
42 HINGE PIN SET SCREW 1
43 HINGE PIN 1
44 DIAPHRAGM PACKING 1
45 METERING DIAPHRAGM COMP. 1
46 DIAPHRAGM COVER 1
47 SET SCREW 4
48 IDOL SPONGE 1
49 CHOKE LEVER 1
50 PROTECTIVE COIL 1
51 FUEL PIPE 1
52 PRIMING PUMP COMP. 1
53 AIR VENT SPONGE 1
54 AIR VENT VALVE(B) 1
55 OIL PIPE 1
56 PIPE JOINT 1
57 FLANGED TAPPING SCREW D5 × 15 1
58 CHAIN CATCHER 1
59 ENGINE CASE ASS'Y 1
60 MACHINE SCREW (W/WASHERS) M4 × 10 3
61 EXHAUST PIPE 1
62 MUFFLER SPECIAL PACKING 1
63 GAUZE FIXING PLATE 1
64 MUFFLER GAUZE 1
65 MUFFLER 1
66 MUFFLER PACKING 1
67 HEX. SOCKET HD. BOLT M4 × 10 6
68 SCAVENGING COVER (B) 1
69 COVER PACKING (B) 1
70 HEX. SOCKET HD. BOLT M6 2
71 BOLT WASHER D6 2
72 CRANK EORM ASS'Y 1
73 WORM 1
74 OIL SEAL 2
75 BALL BEARING 2
76 CRANK SHAFT 1
77 CRANK CASE 1
78 HEX. SOCKET HD. BOLT (W/SP.WASHER) M5 × 20 4
79 CIR CLIP 2

Item
No.

Part Name Q�TY

80 PISTON 1
81 PISTON RING (XR1-1856) 1
82 PISTON PIN 1
83 BOLT WASHER D8 1
84 FLYWHEEL NUT 1
85 RETAINING RING D4 2
86 MAGNETO ROTOR (FLZ33C) 1
87 STARTER PAWL SPRING 2
88 STARTER PAWL 2
89 MAGNET ROTOR   ASS'Y 1
90 INNER CAP 1
91 TANK CAP PACKING 2
92 FUEL TANK CAP ASS'Y 2
93 CYLINDER 1
94 SPARK PLUG BPMR7A 1
95 IGNITION COIL (FL33F) 1
96 WASHER 2
97 COVER PACKING (A) 1
98 SCAVENGING COVER (A) 1
99 METAL FITTING OF PLUG CAP 1
100 CORD (A) 1
101 SPARK PLUG CAP 1
102 CORD (B) 1
103 HEX. SOCKET HD. BOLT (W/WASHERS) M4 × 18 2
121 HEX. HD. TAPPING SCREW D5 × 40 1
122 WASHER 1.0 1
123 COLLAR 28.2 1
124 DAMPER 1
125 REAR HANDLE (B) 1
126 TRIGGER LOCKOUT 1
127 THROTTLE WIRE 1
128 STOP SWITCH 1
129 NUT M6 2
130 THROTTLE LEVER SPRING 1
131 THROTTLE LEVER 1
132 SPRING HOLDER 2
133 FLANGED TAPPING SCREW D6 2
134 ANTIVIBRATION SPRING 2
135 NAME PLATE 1
136 FLANGE NUT M8 1
137 SIDE CASE (VERMILION) 1
138 BRAKE SUPPORT PLATE 1
139 BRAKE LEVER SPRING 1
140 BRAKE LINK 1
141 BRAKE BAND 1
142 NEEDLE ROLLER D3 1
143 BRAKE SPRING 1
144 CHAIN PULLER 1
145 GUIDE PLATE (B) 1
146 TAPPING SCREW D3 1
147 TAPPING SCREW D4 × 10 1
148 SAW CHAIN 1
149 BAR 1
150 SHIELD TUBE 1
151 TAPPING SCREW 2
152 SPIKE 1
153 FUEL PIPE L150 1
154 PIPE JOINT 1
155 FUEL PIPE L260 1
156 FUEL GROMMET 1
157 REAR HANDLE (A) 1
158 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5 × 16 2
159 FRONT HANDLE 1
160 BRAKE HANDLE 1
161 CAUTION LABEL 1
162 BRAKE LINK COVER (VERMILION) 1
163 PUMP FILTER BODY 1
164 CLIP 2
165 OIL FILTER BODY 1
166 OIL FILTER 1
167 BOLT WASHER D5 1
168 AIR DEFLECTOR 1
169 RECOIL STARTER (VERMILION) 1
170 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 × 20 4
171 HITACHI LABEL 1
501 CHAIN COVER 1
502 COMBI BOX SPANNER 1
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