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INTRODUKTION TILL PRODUKTEN

Innan du börjar använda LumberMate ska du läsa igenom hela ägar- och
användarhandboken OCH anvisningarna för drivmotorn.
Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till allvarliga personskador, i
värsta fall med dödlig utgång.

Notera serienumret för din LumberMate här för framtida referens:
Notera serienumret för motorn här för framtida referens:
Notera inköpsdatum här för framtida referens:_____/______/ 200____

PRODUKTSPECIFIKATIONER
Total stockbäddslängd (utan förläng4,8 meter
ningar)
Honda GX270 9 hk bensinmotor med manuell start
Honda GX390 13 hk bensinmotor med manuell start
Motor, typer och storlekar

Kohler Command-Pro 15 hk bensinmotor med elstart
Honda GX620 20 hk bensinmotor med elstart
Briggs & Stratton Vanguard 23 hk bensinmotor med
elstart och manuell start

Bandsågblad, typ och storlek (standard)

1 1/4 tum x 3,6 meter Goldline Premium™ kiselstål, hyvlingstandning (1,1 mm)

Bandsågblad, typ och storlek (för
alternativ med 1 1/2 tums bladsystem)

1 1/2 tum x 3,6 meter Goldline Premium™ kiselstål, hyvlingstandning (1,1 mm)

Maximal stockdiameter

77,5 cm

Maximal brädbredd

60 cm
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REGLER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

För din egen och andras säkerhet måste du alltid observera alla säkerhetsvarningar nedan och de som sitter på utrustningen.
Försök inte att använda denna utrustning innan du grundligt läst igenom
denna handbok och helt förstått alla anvisningar, säkerhetsbestämmelser
och varningar i denna handbok och på utrustningen.
Spara denna handbok och gå ofta igenom den så att du fortsätter att arbeta
på ett säkert sätt. Se till att andra som använder den här utrustningen noga
läser igenom denna handbok och helt förstår alla anvisningar, säkerhetsbestämmelser och varningar i denna handbok och på utrustningen.
När du använder denna utrustning måste du alltid vara koncentrerad och
observera alla säkerhetsrutiner. Förutom att följa angivna säkerhetsvarningar ska du även använda ditt sunda förnuft när du arbetar med utrustningen.
Använd aldrig utrustningen om du är mycket trött eller påverkad av droger,
medicin eller alkohol.

Den här handboken ska betraktas som en permanent del av utrustningen och ska medfölja utrustningen om den säljs vidare.

FRISKRIVNING
LumberMate är konstruerad i enlighet med kraven i relevanta CE-bestämmelser.
Norwood Industries Inc. friskriver sig från allt ansvar, som förorsakats genom försumlighet eller av andra skäl, för alla personskador, egendomsskador eller förluster av alla
slag som uppstår vid montering, användning eller hantering av utrustningen samt dess
tillval eller tillbehör.
Det är viktigt att förstå att ansvaret för den slutliga inspektionen av LumberMates delar
och komponenter samt hopsättning, underhåll och säker användning av LumberMate
helt ligger på den eller de personer som monterar och använder LumberMate.
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SÄKERHETSVARNINGAR
Dessa varningar måste alltid följas. Om du inte följer dessa försiktighetsåtgärder
kan du skada dig själv eller andra.
VARNING!

Sågverket LumberMate och tillhörande tillval, tillbehör och bandsågblad (“utrustningen”) är extremt farliga och kan förorsaka allvarliga personskador eller dödsfall. De måste alltid användas, hanteras och förvaras på ett säkert sätt i enlighet
med alla säkerhetsrutiner, anvisningar, säkerhetsbestämmelser och varningar
som anges i denna handbok och på utrustningen.

VARNING!

Innan du börjar använda denna utrustning ska du grundligt läsa igenom denna
handbok och alla anvisningar som medföljer tillvalen och tillbehören. Du måste
helt förstå alla anvisningar, säkerhetsbestämmelser och varningar i denna handbok och på utrustningen. Spara alla anvisningar för framtida referens.

VARNING!

Innan du börjar använda denna utrustning ska du grundligt läsa igenom handboken till motorn. Du måste helt förstå alla anvisningar, säkerhetsbestämmelser
och varningar i motorns handbok och på motorn. Följ och beakta alla varningar,
säkerhetsanvisningar och användningsanvisningar som anges på motorn och i
motorns handbok. Spara alla anvisningar för motorn för framtida referens.

VARNING!

Alla personer som hjälper till vid användningen av utrustningen måste vara
insatta i alla säkerhetsrutiner. Även dessa personer måste grundligt läsa igenom
denna handbok och motorhandboken samt helt förstå alla anvisningar, säkerhetsbestämmelser och varningar i denna handbok och i eventuella anvisningar
som medföljer tillval och tillbehör.

VARNING!

När du använder utrustningen måste du alltid observera alla varningar, säkerhetsanvisningar och användningsanvisningar som anges på utrustningen och
motorn, som finns i denna handbok och i motorhandboken samt alla anvisningar
som medföljer tillvalen och tillbehören. Om du underlåter att följa någon av
dessa säkerhetsrutiner kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

HANTERING AV BANDSÅGBLAD
VARNING!

Bandsågbladen är extremt vassa och farliga.

VARNING!

Använd alltid skyddsglasögon, läderhandskar, godkända skyddsskor med stålhätta och långbyxor när du hanterar bandsågbladen.

VARNING!

Håll alla människor och husdjur på minst sex meters avstånd när du hanterar
bandsågbladen.

VARNING!

Hoprullade bandsågblad kan plötsligt fjädra ut med avsevärd kraft i någon riktning. Hantera alltid hoprullade bandsågblad (även de som är förpackade i kartonger) med största varsamhet.

VARNING!

Använd alltid skyddsglasögon vid skärpning av bandsågblad.
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ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH HANTERING
VARNING!

När du monterar, hanterar och använder utrustningen ska du alltid hålla arbetsområdet
rent och fritt från husdjur, distraherande föremål och andra faror. En rörig arbetsplats
ökar risken för personskador.

VARNING!

Se alltid till att barn och minderåriga befinner sig på fullständigt säkert avstånd från
utrustningen och bandsågbladen. Sågverket samt dess tillbehör och bandsågblad är
mycket farliga. Se alltid till att barn och minderåriga håller sig borta från detta område.

VARNING!

Använd endast monteringsanvisningar och hjälpmedel som är godkända av tillverkaren
när du sätter ihop utrustningen.

VARNING!

Innan du börjar använda utrustningen måste du säkerställa att den är fullständigt och
säkert monterad, installerad och fäst i enlighet med handboken och anvisningarna som
medföljer tillvalen och tillbehören.

VARNING!

Använd uteslutande de tillval, tillbehör, maskindelar och andra delar som konstruerats
och tillverkats av Norwood Industries Inc. speciellt för denna utrustning.

VARNING!

Se till att alla säkerhetsdekaler alltid sitter på plats och är rena och läsliga. Byt omedelbart ut säkerhetsdekaler som skadats eller saknas.

VARNING!

Sätt upp löst hängande hår och kläder innan du börjar använda utrustningen.

VARNING!

Alla som använder utrustningen eller arbetar i närheten av den måste bära ögon-, hörsel- och andningsskydd, läderhandskar och godkända skyddsskor med stålhätta.

VARNING!

Kontrollera att alla skydd för bandsågblad och hjul sitter på plats och är säkrade innan
du startar motorn eller börjar använda utrustningen.

VARNING!

Se till att alla personer befinner sig minst sex meter från bandsågbladet och utrustningen innan du startar motorn.

VARNING!

Se till att alla personer befinner sig minst sex meter från arbetsområdet när du arbetar
med utrustningen.

VARNING!

Se till att alla personer befinner sig på ett fullständigt säkert avstånd från sågdammsutblåset. Ett trasigt bandsågblad eller en del av bladet kan slungas ut den
vägen med hög hastighet och förorsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
Tänk på att även sågdammsutloppet förflyttas när släden rör sig. Se till att alla personer
är på betryggande avstånd från riskområdena.

VARNING!

Se till att alla föremål och personer är på ett fullständigt säkert avstånd från bandsågblad, kablar och andra rörliga delar. Tänk på att även bandsågblad, kablar och andra
rörliga delar förflyttas när släden rör sig. Se till att alla föremål och alla personer är på
betryggande avstånd från riskområdena.

VARNING!

Håll alltid händer, lemmar och andra kroppsdelar på säkert avstånd från bandsågbladet,
kablarna och andra rörliga delar. Tänk på att även bandsågblad, kablar och andra rörliga delar förflyttas när släden rör sig. Håll händer, lemmar och andra kroppsdelar på
betryggande avstånd från riskområdena.

VARNING!

När motorn är igång får du inte justera bandsågbladets styrning, ta bort eller sätta i
bandsågblad eller utföra andra underhålls- eller inställningsarbeten. Stäng alltid av
motorn (dra ut tändningsnyckeln) och håll motorn avstängd om du ska utföra något av
ovannämnda arbeten. Läs anvisningarna i motorhandboken för säker avstängning så
att du förhindrar att motorn startas oavsiktligt.

VARNING!

Stå aldrig framför släden eller bandsågbladet när utrustningen är i drift eller strax ska
starta. Dra aldrig släden genom snittet. Stå i stället bakom och tryck släden genom snittet.
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VARNING!

Innan du trycker släden längs spåret måste du säkerställa att alla föremål och
alla personer befinner sig minst sex meter från utrustningen.

VARNING!

Använd aldrig utrustningen för att såga annat än timmer eller för andra ändamål
än att såga timmer enligt beskrivningen i den här handboken.

VARNING!

Kontrollera att alla säkerhetsanordningar på utrustningen, tillvalen och tillbehören, som exempelvis buren för sågdammsutloppet, slädhållarna, skydden för
bandsågbladet och hjulen samt skyddslåsen, alltid är korrekt monterade, säkrade och i arbetsdugligt skick.

VARNING!

Om din LumberMate är utrustad med ett batteri (för motor med elstart eller
andra elsystem) måste du säkerställa att du inte kortsluter någon del av elsystemet. Om det uppstår en kortslutning i elsystemet kan motviktskablarna plötsligt
brista så att såghuvudet faller ned med våldsam kraft och förorsakar allvarliga
personskador.
1)
2)

3)
4)

Kortslut aldrig batteriets plus- och minuspoler. Låt aldrig metallföremål
komma i kontakt med plus- eller minuspolen på batteriet.
Korgen uppe på släden är ingen verktygslåda. Använd den aldrig för att
förvara andra saker än batteriet, vattentanken av plast och bensintanken
av plast. Du kan oavsiktligt kortsluta batteriet om ett verktyg eller annat
metallföremål kommer i kontakt med batteriets plus- och/eller minuspol.
Kontrollera regelbundet att batterikablarna inte är slitna. Alla brott i den
skyddande isoleringen (manteln) på batterikablarna utgör en risk för kortslutning.
Kontrollera regelbundet korgen och säkerställ att skyddskragen i batterikablarnas genomföringshål i korgen är intakt. Om kragen runt hålet är sliten
eller helt saknas utsätts batterikablarna för ökad risk för slitage och kortslutning.

VARNING!

Använd aldrig bensindrivna motorer i slutna utrymmen. Se alltid till att arbetsplatsen är väl ventilerad.

VARNING!

Förhindra brand och explosion genom att aldrig fylla på eller hantera bensin
samtidigt som du röker. Tillåt heller inte andra personer att röka när någon fyller
på eller hanterar bensin.

VARNING!

Förhindra brand och explosion förorsakade av gnistor genom att alltid ta bort
bensintanken innan du monterar eller demonterar batteriet.

VARNING!

Undvik att sträcka dig för långt. Stå alltid stadigt och med balans.

VARNING!

Se till att alla bandsågblad alltid är utom räckhåll för barn och helt oåtkomliga för
allmänheten.

VARNING!

Undvik att hantera, använda eller bogsera utrustningen om du är mycket trött.
Håll dig uppmärksam och skärpt och fokusera på att använda utrustningen på
ett säkert sätt. Låt dig inte distraheras av annat.

VARNING!

Var alltid uppmärksam. Koncentrera dig på det du gör. Använd ditt sunda förnuft.
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FÖRVARING AV UTRUSTNINGEN
VARNING!

Innan du ställer undan utrustningen för förvaring ska du alltid dra ut tändningsnyckeln
och kontrollera att alla skydd för bandsågblad och hjul sitter på plats samt är säkrade
och låsta.

VARNING!

Förvara alltid utrustningen på en säker och låsbar plats utom räckhåll för barn och helt
oåtkomlig för allmänheten.

VARNING!

När utrustningen inte används ska du alltid ta bort bandsågbladet från sågverket. Se till
att alla bandsågblad alltid är utom räckhåll för barn och helt oåtkomliga för allmänheten.

WARNING! Ta alltid bort dragstången och förvara den på en annan plats än sågverket.
Förvaringsplatsen ska vara säker och låsbar.

2-6.

LÅDORNAS INNEHÅLL
Lådbeteckning “MAN”
(manuell)

1
1
1
1
1
1

-

Drivrem
Odriven rem
Gasvajer (utan handtag)
Plaströr (44” x 1/4”) inkl. monterat kopparör (6” x 1/4”).
Centrifugalkoppling
Sågdjupslinjal (3/4”, 1” och 2” skala) inkl. 61 cm kardborrfäste (öglor)

PÅSE NR 1
2
2
2
1
1

-

Smörjnipplar
Delade kragar (1”)
Tryckbrickor av brons
Bandhjulsaxel (driven sida) (utan hål)
Bandhjulsaxel (odriven sida) (med hål)

PÅSE NR 2
1
1
1
1

-

Spännfjäder för bandsågblad (grön)
Fjädertryckback
3/8” x 3” flänsskruv
3/8” flänsmutter

PÅSE NR 3
488-

Styrningsblock (lodrätt) för kilrem
1/4” x 3 1/2” skruvar
1/4” låsmuttrar av nylon

PÅSE NR 4
222-

T-handtag för låsning av såghuvud
Bromsblock för kilrem
Bromsback för såghuvud

PÅSE NR 5
1
1
2
2
2
2

-

Trumma (röd) (operatörssidan)
Trumma (svart)
Kablar
Kabelskivor (spårade remskivor)
5/16” x 1” ansatsskruvar
1/4” låsmuttrar av nylon

2-7.
264-

3/8” x 4 3/4” hakskruvar
3/8” flänsmuttrar
3/8” x 2” flänsskruvar

PÅSE NR 6
1
2
2
1

-

Visare för sågdjup
Ändpluggar (plast)
Spårrengörare
Grepp för tryckhandtag

PÅSE NR 7
4
4
4
8

-

Slädhjul, alla inkl. två lager
5/8” x 2 1/2” skruvar (slädens hjulaxlar)
5/8” låsmuttrar av nylon
Distansbrickor för slädhjul

PÅSE NR 8
13 1
1
4
4
1
2
2
4
4

-

Distansbrickor motoraxel/koppling (kontrollera nödvändigt antal i medföljande monteringsanvisningar för kopplingen)

Fingängad skruv (3/8” x 1”) (för 13 hk-, 20 hk- och 23 hk-motorer)
Fingängad skruv (7/16” x 1”) (för 9 hk- och 15 hk-motorer)
3/8” x 2” flänsskruvar (helgängade)
3/8” flänsmuttrar
3/8” plan bricka (stor 3/8” I.D. x 1 3/4” Y.D.)
5/16” x 1 1/2” flänsskruvar (för 23 hk Briggs)
5/16” x 2” flänsskruvar (för 23 hk-motor)
5/16” flänsmuttrar (för 23 hk-motor)
3/8” x 1 1/4” flänsskruvar (för 15 hk Kohler-motor)

PÅSE NR 9
24-

Slädhållare
3/8” x 3/4” flänsskruvar

PÅSE NR 10
82-

3/8” x 3/4” flänsskruvar
Styrstångsfläns för såghuvud

PÅSE NR 11
1
1
1
1
1
1

-

LumberMate ägar- och användarhandbok
Boken Successful Sawmill Management
Häftet Log Rules
Ritningar och materiallista för soltorkugn
Demonstrationsvideo för alla produkter
Monteringsvideo
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41-

Broschyrer för LumberMate och tillbehör
Broschyr ATV MultiMate L-1500

PÅSE NR 12
13
1
2
1
1

-

Gashandtag inkl. (monterade):
1Kopplingsmutter för gasvajer; och
21/4” x 3/4” sexkantskruvar
#8 x 3/4” självgängande krysspårsskruvar
Returfjäder för gasreglage
Klämmor för gasvajer
1/4” x 2” skruv
1/4” låsmutter av nylon

PÅSE NR 13
121-

Ratt för inställbar bladstyrningsarm inkl. 3/8” x 3/4” flänsskruv
Bladstyrningsaxlar inkl.:
2bladstyrningsrullar (1 1/4”); och
25/8” låsmuttrar
Stötfångare för bladstyrning

PÅSE NR 14
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2

-

Mellanläggsbussning för odriven remskiva (3 bakom remskivan, 1 framför)
Odriven remskiva
5/8” x 3” slädskruv (klass 5)
Fäste för odriven remskiva (remsträckning)
5/8” plan bricka (stor)
5/16” sexkantmutter
5/8” låsmutter av nylon
Lodrätt inställningsdon för odriven remskiva
3/8” låsmutter av nylon
3/8” plan bricka

PD 0607-1
FF 3301
C 56248
LM-BT-01
WSAE 62
NF 31
NS 62
LM-BT-10
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Lådbeteckning “FAS”
4-

(monteringsdetaljer)

Ändstopp

PÅSE NR 1
71 -

3/8” x 5/8” självgängande flänsskruvar (endast för montering av släde)

PÅSE NR 2
221 - 3/8” flänsmuttrar
PÅSE NR 3
198 - 3/8” x 1 1/4” flänsskruvar
PÅSE NR 4 (eller låda)
136 - Skruvkappor

Lådbeteckning “BAS”
(korg och tillbehör)

(OBS: Innehållet i lådan “BAS” kan variera beroende på vilken motormodell som
beställts.)
Alla modeller har:
11-

Korg
Vattenflaska inkl. muff, lock och 8” x 3/8” plaströr

PÅSE NR 1
4-

3/8” x 3/4” flänsskruv

Till modellerna med 15 hk, 20 hk och 23 hk ingår (förutom ovannämnda):
1
1
1
1
2
2
1

-

Batteri (torrcells)
Anvisningar för torrcellsbatteri
Batterikabel (röd)
Batterikabel (svart)
5/16” x 1” slädskruvar av zink
5/16” sexkantmuttrar av zink
Skyddskrage monterad på korg
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Till modellerna med 20 hk och 23 hk ingår (förutom ovannämnda):
1111-

Bränsletank inkl. (monterade):
1Koppling för bränsleledning (hane)
Bränsleledning (122 cm lång) inkl. (monterade):
1Koppling för bränsleledning (hona)
1Klämma för bränsleledning
Klämma för bränsleledning
Chokevajer — endast 20 hk

Lådbeteckning “GDS”
(bladskydd)

1
1
1
1
1
1

-

Fast hjulskydd
Fast hjulskydd (inkl. dekal)
Inställbart hjulskydd
Inställbart hjulskydd (inkl. dekal)
Bandsågblad Goldline Premium (1 1/4” x 3,6 m) (1,1 mm)
Motviktshjul

PÅSE NR 1
99-

3/8” x 3/4” flänsskruvar
3/8” flänsmuttrar

Lådbeteckning “BWL”
(bandhjul)

2-

Bandhjul varje inkl:
11 1/4” lager för bandhjulsaxel

Detaljbeteckning “TOP-FRM”
(slädens övre ram – ej i lådan)

1-

Slädens övre ram

Lådbeteckning “LOW FRM”
(undre ram)

2
1
1
1
1
1

-

Styrstänger för såghuvud
Tryckhandtag
Fjäderskydd (inkl. dekal)
Fäste för måttstock inkl. 61 cm kardborrfäste (krok)
Undre ram (vänster)
Undre ram (höger)
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Lådbeteckning “DOG-1”
(stockstöd och kantstöd)
222211-

Stockstöd
Klämma för kantstöd inkl.:
2Vevar för kantstöd
Kopplingar för kantstöd inkl.:
23/8” x 1 1/2” vingskruvar
Dragstänger (1/2” x 35 cm) (för spänning av motviktsfjäder)
T-handtag för spänning av bandsågblad
Låsfäste

PÅSE NR 1
4
2
8
2
2
8
4
8

-

Delade kragar (1 1/4”) (för sågstödsstolpar)
T-skruvar för stockstöd
Stockstödsrullar (med 1/2” hål)
1/2” x 4 1/2” skruvar (för sågstödsrullar)
1/2” låsmuttrar av nylon (för sågstödsrullar)
3/8” låsmuttrar
Koniska kragar
3/8” x 1” spårställskruvar (för stockstödsinställning)

Lådbeteckning “SHD”
(såghuvud)

1-

24-

Såghuvud inkl. (monterade):
1Förskjutbar axelkonsol
1Inställbar bladstyrningsarm
1T-handtag för inställbar bladstyrningsarm
3/8” x 1 1/4” flänsskruvar (för justering av spårning)
3/8” x 3/4” flänsskruvar

Lådbeteckning “CBM1”
(motviktsfjäder)

12-

Motviktsfjäder
Kantstödsstänger

Detaljbeteckning “RLS”
(skenor – ej i lådan)

4-

Bunt med två 122 cm långa skenor

2-12.

Lådbeteckning “XBK” (2 lådor per sågverk)
(tvärstycken och lodräta distansstänger)

22-

Tvärstycken
Lodräta distansstänger

Lådbeteckning “SPL”
(skarvplåtar)

61-

Skarvplåtar
Tvärstycke

Lådbeteckning “CBRK”
(hörnfästen)

10 10 -

Hörnfästen (vänster)
Hörnfästen (höger)

PÅSE NR 1
85 85 -

3/8” x 3/4” flänsskruvar
3/8” flänsmuttrar

Lådbeteckning “BD-5”
(spår)

64-

Spår (långt - 122 cm) (vinkeljärn)
Spår (kort - 61 cm) (vinkeljärn)

Lådbeteckning “LVL”

(avvägningsfötter, tillval)
8-

Avvägningsfötter

PÅSE NR 1
888-

Skruvkappor
1 1/4” flänsskruvar
Flänsmuttrar

OBS: En sats med åtta avvägningsfötter räcker för sågverk i standardutförande.
Lägg till två avvägningsfötter för varje stockbäddsförlängning.

2-13.

Lådbeteckning “EX-2K1”

(stockbäddsförlängning, tillval, låda nr 1)
1
2
2
2

-

Tvärstycke
Skarvplåtar
Hörnfästen (höger)
Hörnfästen (vänster)

PÅSE NR 1
44
60
16
32

-

3/8” x 1 1/4” flänsskruvar
3/8” flänsmuttrar
3/8” x 3/4” flänsskruvar
Skruvkappor

Lådbeteckning “EX-2K2”

(stockbäddsförlängning, tillval, låda nr 2)
2-

Spår (långt - 122 cm) (vinkeljärn)

Detaljbeteckning “RLS”

(stockbäddsförlängning, tillval, ej i lådan)
1-

Bunt med två 122 cm långa skenor

3-1.

AVSNITT 3

NÖDVÄNDIGA VERKTYG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sats med insexnycklar SAE
sats med hylsor och spärrnyckel SAE
sats med u-ringnycklar SAE
krysskruvmejsel
måttband
2 st. 30 cm C-klämmor eller 2 st. stångklämmor
fettspruta
6 meter lina (för inriktning av stockbädden innan slutlig åtdragning av skruvar)
vinkelhake
tunna trämellanlägg (kluvna takspån av cederträ är idealiska)
2,4 m rak bräda
knäskydd vid behov

.
GASHANDTAG

AVVÄGNINGSFÖTTER
SMÖRJ OFTA MED OLJA

ÖVERSIKT OCH SMÖRJPUNKTER

INSTÄLLBAR
BLADSTYRNINGSARM

T-HANDTAG FÖR BLADSPÄNNING
SMÖRJ VARJE MÅNAD

VEV FÖR KANTSTÖD
SMÖRJ OFTA

T-HANDTAG FÖR STÖDBEN
SMÖRJ OFTA

SPÅRRENGÖRARE
MÄTTA FILTEN
50/50 OLJA/FOTOGEN

MOTVIKTSFJÄDER
T-HANDTAG FÖR LÅSNING AV
SMÖRJ MED OLJA VARJE MÅNAD
SÅGHUVUD
BANDHJUL
SMÖRJ OFTA
SMÖRJ DAGLIGEN

3-2.

AVSNITT 4

4-1.

MONTERING AV STOCKBÄDD
Montera ett vänsterhörnfäste
(detalj 1) och ett högerhörnfäste
(detalj 2) till varje tvärstycke
(detalj 3). Använd flänsskruvar 3/8”
x 3/4” (detalj 4) från insidan och
3/8” muttrar (detalj 5) på utsidan.
Dra endast åt för hand.

Låt dessa delar vila mot plattformen. Fäst de rätvinkliga hörnfästena på tvärstycket. Nu drar du åt
skruvarna.

Lägg ut tvärstyckena på golvet.
Alla “stopp” ska ligga på samma
sida.
VIKTIGT:
Lägg ut skenorna med alla “SPÅR”
vända uppåt.
OBS: Om du köpt till förlängningar
lägger du till hörnfästen, tvärstycken och skenor till den 4,9 m långa
standardbädden. Montera detta
som en enhet.

PD87-R01

•

STOPP
STOP

TYPISK INRIKTNING
AV
TYPICAL
JOINT
AREA AND
SKARVYTOR
OCH STOPP
STOP ALIGNMENT

4-1A.

5
4
1
9A
10
6

3/8" x 3/4"
3/8”
x
3/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE
BOLT

•

•

•

•
•

•

•

3

•

•

STOPP
STOPS
2

•

•

•

•

9

8

7

3/8"
3/8”x x1 11/4"
1/4”
FLANGE
BOLT
FLÄNSSKRUV

4-2.

VIKTIGT:
Kontrollera att alla “SPÅR” i skenorna pekar UPPÅT. Montera skenorna med nedsänkningar (detalj
6) och skarvplåtarna (detalj 7) till
tvärstyckena. Använd skruvkappor
(detalj 9), 3/8” x 1 1/4” flänsskruvar (detalj 8) och 3/8” flänsmuttrar
(detalj 9A). Dra endast åt för hand.

OBS: På stockbäddens ändar
krävs inga skarvplåtar för tvärstyckena.
OBS: Lämna den sista uppsättningen hål fria för montering av
ändstopp. Se illustrationen “Detalj
av ändstopp” på sidan 4-3A.

För de sista hålen i skarvstyckena
som inte stöds av ett hörnfäste
används en skruvkappa (detalj 10)
på skenans insida.

•

5
4
1
9A
10
6

3/8"3/8”
x 3/4"
x 3/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE BOLT

STOPP
STOP

TYPISK INRIKTNING
AV
TYPICAL
JOINT
AREA AND
SKARVYTOR
OCH STOPP
STOP ALIGNMENT
PD87-R01

4-2A.

•

•

•

•
•

•

•

3

•

•

STOPP
STOPS
2

•

•

•

•

9

8

7

3/8"
x 1x 1/4"
3/8”
1 1/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE BOLT

4-3.

Montera ändstoppen (detalj 11 och
11A). Använd en 3/8” x 1 1/4”
flänsskruv (detalj 12), en skruvkappa (detalj 13) och en 3/8”
flänsmutter (detalj 14). OBS: Det
finns två ändstopp på vänster sida
och två på höger sida. Dra åt skruvarna.

Fäst en lina på ett ändstopp ungefär 0,5 cm (eller motsvarande en
blyertspennas tjocklek) ovanför
skenan. Sträck linan mycket hårt
och bind fast den på ändstoppet
på andra sidan. Kontrollera med
hjälp av linan om det finns någon
del av stockbädden som inte är
rak i förhållande till linan.

Kontrollera linan på varje tvärstycke.
TIPS: Använd en blyertspenna vid
varje kontrollpunkt (även vid fästpunkten vid varje ändstopp).
Därmed säkerställs att stockbädden är rak vid alla punkter.

DETALJ AV ÄNDSTOPP

4-3A.

3/8” x 1 1/4” FLÄNSSKRUV

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

4-4.

Placera ut mellanlägg av trä under
stockbädden och rikta in bädden
till den sträckta linan. Ta god tid på
dig för att utföra detta arbetsmoment, annars måste du kanske
göra om det.

VIKTIGT: När du drar åt en skruv
ska du hålla tillhörande skruvkappa i rakt och centrerat läge i det
nedsänkta hålet. Se till så att den
inte hamnar snett. Se bilden.
Nu drar du åt skruvarna enligt den
sekvens som visas i bilden på
motstående sida.

TIPS: Håll skruvhuvudet stilla och
skruva på muttern när du drar åt
skruvar och muttrar.
När du dragit åt alla skruvar en
gång drar du åt alla en gång till.

OBS: Nu
upptäcker du eventuellt att ena
sidan av stockbädden är förskjuten
i förhållande till den andra.
Toleranser upp till 3/4” accepteras.

4-4A.

RÄTT INRIKTNING
AV KAPPA

FEL INRIKTNING
AV KAPPA

ISÄTTNING AV SKRUVKAPPOR

ÅTDRAGNINGSSEKVENS FÖR SKARVPLÅT

4-5.

Dra åt skruvarna på tvärstyckena
en gång till.

Lossa ändstoppen (så att du kan
ställa in spåret).
Montera de vinklade järnspåren
(detalj 15). Använd flänsskruvar
3/8” x 1 1/4” (detalj 16) och 3/8”
flänsmuttrar (detalj 17). Dra endast
åt för hand.

Dra åt spårets skruvar på ena
sidan av stockbädden. Håll spåren
raka i förhållande till linan.

4-5A.
15A

42

•

•

16

•

17

•

3/8”
3/8”x x111/4”
1/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE
BOLT

15

•

46

56 43A

•

11B

•
•

43

•

•

47
48

44C 55A

55

•

MONTERING AV STOCKBÄDD
OCH
SLÄPVAGN
BED AND
TRAILER ASSEMBLY
PD67A-R05

•

•

•

44B

•

•

44K 45A

•

••

• •
•

•

•

55C 55B

•
•

55D

•

3/8”
x 1x 1/4”
3/8”
1 1/4”
FLANGE BOLT
FLÄNSSKRUV

•

44L

•

49

44H

44J

45

44D

44F

44G

4-6.

Placera det andra spåret på
avståndet 92,1 cm centrum till
centrum och dra åt skruvarna.

TIPS: Mät från ytterkanten på det
ena spåret till innerkanten på det
motsatta spåret.
Montera ändstoppen igen.

Jämna vid behov till skarven i spåret med en fil.

Montera en T-skruv (detalj 18) på
varje stockstöd (detalj 19). Montera
1” ställskruvar (detalj 18A) och
låsmuttrar (detalj 18B) på varje
stockstöd.

4-6A.
3/8”
x 1x1/4”
3/8”
1 1/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE BOLT

PD92-R01

30

•

15

•

TYPISKT
SKARVOMRÅDE
TYPICAL JOINT
AREA

30

16

•

5
4
1
9A
10
6

•

•

•

•

3

•

•

•

•

17

•
24

• •
19

•

25

•

•

•

2

•

•

•

•

•

22

28
29
26
27
18
23

•

9

•

19

•

8

20

•

7

21

•

•
•

•
•

•

30

•

18B

18A

18A

18B

4-7.

Montera fyra rullar (detalj 20) på
varje stockstöd. Använd
1/2” x 4 1/2” skruv (detalj 21) och
1/2” låsmutter av nylon (detalj 22).
Dra inte åt för hårt. Rullarna ska
kunna rulla fritt.

Montera följande på varje kantstöd
(detalj 23) i denna ordningsföljd:
en 1 1/4” krage (detalj 24), stockstöd (detalj 19), 1 1/4” krage
(detalj 25), kantstödskoppling
(detalj 26) och vingskruv (detalj
27). Kantstödet (detalj 28) och
kantstödsveven (detalj 29) kan
monteras senare när sågverket tas
i drift.

Montera denna enhet i den mittre
raden av hål på stockbädden.
Avståndet ska vara 72,4 cm från
det mittre tvärstycket.

4-7A.
3/8”
x 1x 1/4”
3/8”
1 1/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE BOLT

PD92-R01

30

•

15

•

TYPISKT
SKARVOMRÅDE
TYPICAL JOINT
AREA

30

16

•

5
4
1
9A
10
6

•

•

•

•

3

•

•

•

•

17

•
24

• •
19

•

25

•

•

•

2

•

•

•

•

•

22

28
29
26
27
18
23

•

9

•

19

•

8

20

•

7

21

•

•
•

•
•

•

30

•
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18A

18A

18B

4-8.

För in den lilla spetsiga klacken på
stången i den nedsänkta, invändiga falsningen så att stången inte
kan rotera.

Montera en konformad krage
(detalj 30) på båda ändar av
stången. Kontrollera att de konformade kragarna är helt inne i det
nedsänkta hålet. Knacka in dem
med en hammare vid behov.

ALTERNATIV “A”
Rikta in stockstödet med “stoppen”
på tvärstyckena.
ALTERNATIV “B”
Placera stockstödet 5 cm inåt från
“stoppen” enligt ovan. Detta innebär att stockar med utstickande
kvistar eller böjda stockar får ett
extra stort spelrum till bladstyrningsrullen.
OBS: Detta kan innebära en mindre total stockkapacitet.

4-8A.
3/8”
x 1x 1/4”
3/8”
1 1/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE BOLT
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4-9.

Dra åt de båda kragarna på stockstödets sidor.

Lägg en vinkelhake på en rak
bräda. Förflytta vinkelhaken till en
punkt nära stockstödet.
Rikta nu in stockstödet vinkelrätt
genom att justera de övre ställskruvarna.
Vrid på stockstödet så att du kommer åt de undre ställskruvarna.
Justera de undre ställskruvarna så
att de vidrör stången. Dra därefter
åt alla låsmuttrar.

Dra åt T-skruven. Därmed behåller
stockstödet sitt läge vid alla vinklar.

4-9A.

ANVÄND VINKELHAKE
MED BRÄDAN VILANDE
PÅ TVÅ TVÄRBALKAR.

PLAN, RAK BRÄDA

LOSSA LÅSMUTTRARNA
MED EN SKRUVMEJSEL.
SKRUVA IN STÄLLSKRUVARNA I
VALFRI RIKTNING TILLS STOCKSTÖDET STÅR VINKELRÄTT TILL
TVÄRBALKARNA.
DRA ÅT LÅSMUTTRARNA EFTER
DENNA INRIKTNING.
VIKTIGT:
ALLA STÄLLSKRUVAR MÅSTE
NÅ STÅNGEN FÖR ATT DET
INTE SKA UPPSTÅ SPEL I
SIDLED HOS STOCKSTÖDET.

STÄLLSKRUV
LÅSMUTTER

INSTÄLLNING AV STOCKSTÖD
I RÄT VINKEL

AVSNITT 5

5-1.

MONTERING AV SLÄDE
Lägg den övre ramen (detalj
57) upp och ned på en skyddad
yta. Montera lodräta distansstänger (detalj 58).
OBS: Den öppna spalten i muffarna på de lodräta distansstängerna
ska peka mot svetsfogen på insidan av den övre ramen. När allt
monterats korrekt pekar muffarnas
spalter inåt.

Montera de undre ramarna (detalj
59L och 59R) på de lodräta distansstängerna. OBS: De undre
ramarna har en vänster och en
höger sida.
Montera dem enligt bilden.
VIKTIGT: PLACERA DE UNDRE
RAMARNA 95,25 CM FRÅN
UTSIDA TILL UTSIDA. SE
BILDEN PÅ SIDAN 6-1A.

Säkra alla skarvar med 3/8” x 5/8”
självgängande flänsskruvar (detalj
60).

5-1A.

HJULETS
TJOCKA SIDA
SOM PEKAR
INÅT

MONTERING AV
SLÄPVAGN

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

5-2.

Montera slädens hjul (detalj 61).
Använd en 5/8” bricka (detalj 62)
på vardera sidan av hjulet. Skjut in
detta i hjulhusen.
OBS: SPÅRET I HJULET ÄR INTE
CENTRERAT. MONTERA HJULET
MED DEN BREDASTE FLÄNSEN
PEKANDE INÅT I SLÄDEN.

Montera hjulen med en
5/8” x 2 1/2” skruv (detalj 63) och
5/8” låsmutter av nylon (detalj 64).
DRA ENDAST ÅT FÖR HAND.

OBS: Slädens hjulaxlar ska sitta
löst i hjulhusens spår. Därmed kan
varje hjul självjusteras till spåret.

Placera släden på spåret. NU
DRAR DU ÅT slädens hjulskruvar.

5-2A.

HJULETS
TJOCKA SIDA
SOM PEKAR
INÅT

MONTERING AV
SLÄPVAGN

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

5-3.

Montera släden på spåret enligt
bilden på sidan 5-5A. Montera
spårrengörarna (detalj 65).
TIPS: Håll spårrengörarna mättade med en 50/50- blandning av
motorsågsolja och fotogen så att
spåren och slädens hjul hålls rena
från kåda och sågdamm.

Montera måttstockens fäste (detalj
66) på operatörssidan. Använd en
3/8” x 5/8” självgängande skruv
(detalj 67) upptill.

Montera slädhållarna (detalj 68).
Använd 3/8” x 3/4” flänsskruvar
(detalj 69).

5-3A.

HJULETS
TJOCKA SIDA
SOM PEKAR
INÅT

MONTERING AV
SLÄPVAGN

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

5-4.

Montera ändkapporna av plast
(detalj 70) på slädens övre ram.

Spänn fast släden ordentligt på
spåret.

5-4A.

HJULETS
TJOCKA SIDA
SOM PEKAR
INÅT

MONTERING AV
SLÄPVAGN

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

AVSNITT 6

6-1.

MONTERING AV SÅGHUVUD
Montera det undre, lodräta styrblocket (detalj 71) i det lodräta
huset på såghuvudets drivhjulssida.

Använd 1/4” x 3 1/2” skruvar
(detalj 72) och låsmuttrar av nylon
(detalj 73).
VIKTIGT: Dra inte åt skruvarna för
hårt på styrblocken.
Styrblocken ska vara fritt svävande. Dra endast åt muttrarna till
anslag.

Montera det undre styrblocket
(detalj 74) på det motsatta lodräta
huset för styrningen. Säkra med
1/4” x 3 1/2” skruvar (detalj 74A)
och 1/4” låsmuttrar av nylon (detalj
74B).

6-1A.

•

77
75

•

x 3/4”
3/8” X
3/4”
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SAWHEADAV
VERTICAL
GUIDE DETAIL
DETALJ
SÅGHUVUDETS
LODRÄTA STYRNING

•

71

73

•

72

85

6-2.

Montera bromsbacken (detalj 75).
Tappen förs in i den stora muttern
som är fastsvetsad på det lodräta
huset för styrningen.

Montera den lodräta styrstången
(detalj 76) (med flänsen nedåt) i
styrblocket. Sätt in “bromsblocket”
av plast (detalj 77) i det lodräta
huset för styrningen. Det ska sitta
mellan den lodräta styrstången
och bromsbacken (Se detaljerad
bild av såghuvudets bromsback).

Montera det sista styrblocket (detalj
78).
OBS: Montera inte sågdjupsindikatorn förrän sågverket är helt monterat.
Montera styrblocken på samma sätt
på andra sidan.
OBS: Dra inte åt de här skruvarna
för hårt. Skruva bara i dem lätt.
Styrblocken ska vara fritt svävande.

6-2A.

1/4”
1/2” NON
EJ FLÄNSSKRUV
1/4” xx 33 1/2”
FLANGE BOLT

76 77

75

78

•
•

•
•

78A

•
•

102A

•

•
•
•
•

•

74 74A 102 101 79 103

MONTERING AV BROMSBACK FÖR SÅGHUVUD
OCH
BROMSBLOCK
SAW HEAD
BRAKE SHOE AND BRAKE BLOCK ASSEMBLY
PD79C

3/8”
3/8” xx 3/4”
3/4”
FLANGE BOLT
FLÄNSSKRUV

6-3.

Montera T-handtaget för låsning
av såghuvudet (detalj 79). OBS:
Stryk fett på gängorna innan det
monteras.

På fotot visas de båda lodräta
styrstängerna monterade.

Montera en övre styrstångsplatta
(detalj 81) på vardera styrstången.

6-3A.

•

77
75

•

3/8” xX 3/4”
3/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE BOLT

74A

83

•

82

81

•

•

•

•
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•

•
•

101
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74
74B
76

79

PD90-R01

•
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•

•

81

•
•

95

•

71

80

•

•

•

SAWHEADAV
VERTICAL
GUIDE DETAIL
DETALJ
SÅGHUVUDETS
LODRÄTA STYRNING

•

71

73

•

72

85

6-4.

Nu ska släden monteras på spåret
och fullständigt spännas fast.

Fatta en lodrät styrstång i vardera
handen och lyft upp såghuvudet in
i fästena för styrstängerna (som
sitter på undersidan av slädens
övre ram).

Låt såghuvudet vila på tvärstycket.

6-4A.

HJULETS
TJOCKA SIDA
SOM PEKAR
INÅT

MONTERING AV
SLÄPVAGN

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

6-5.

Säkra den lodräta styrstången
med 3/8” x 3/4” skruvar (detalj 82).
Dra endast åt för hand.

Säkra den övre styrstångsplattan.
Använd 3/8” x 3/4” flänsskruvar
(detalj 83). Dra endast åt för hand.

6-5A.

HJULETS
TJOCKA SIDA
SOM PEKAR
INÅT

MONTERING AV
SLÄPVAGN

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

AVSNITT 7

7-1.

MONTERING AV AXLAR FÖR BANDHJUL
Montera “drivhjulets” axel (detalj
84) i axelhuset (detalj 85). OBS:
Denna axel har INGET genomgående hål.
OBS:
Montera inte axeln vid denna tidpunkt.
Montera den efter att du monterat
bladskyddet enligt sidan 8-4.

Säkra axelns bakre del med en
3/8” x 3/4” flänsskruv (detalj 86).
Dra endast åt för hand.

Montera det “odrivna hjulets” axel
(detalj 87) i spännsliden för bandsågbladet (detalj 88).
OBS: Denna axel har ett hål
genom mitten för infästning av
T-handtaget för bladspänning.
Säkra axelns bakre del med en
3/8” x 3/4” flänsskruv (detalj 89).
Dra endast åt för hand.

7-1A.

MONTERING AV AXLAR
FÖR BANDHJUL

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 1 1/4”
FLÄNSSKRUV

7-2.

En 3/8” x 1 1/4” flänsskruv (detalj
90) har monterats i vardera axelhuset. Dessa används för inställning av bandhjulens spårning. Den
första inställningen har gjorts på
fabriken. Fininställningar krävs
senare.

Montera spännslidens låsfäste
(detalj 91) på T-handtaget för bladspänning (detalj 92).
Stryk rikligt med fett på
T-handtagets gängor.

Montera T-handtaget för bladspänning i spännsliden. Skruva in det i
änden på spännsliden.
STRYK PÅ MER FETT.

7-2A.

MONTERING AV AXLAR
FÖR BANDHJUL

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 1 1/4”
FLÄNSSKRUV

7-3.

Montera en 3/8” x 3” flänsskruv
(detalj 93) och en flänsmutter
(detalj 94) i hålen upptill och nedtill
på såghuvudets distansstång
(detalj 95).

För in bladspänningsfjädern (detalj
96) i änden på såghuvudets distansstång.
Montera fjäderbacken (detalj 97) i
såghuvudets distansstång.

Montera bladspänningsfjädern i
änden på såghuvudets distansstång.
Säkra låsfästet till de två tapparna
på såghuvudets distansstång.
Använd 3/8” flänsmuttrar (detalj
98).

7-3A.

MONTERING AV AXLAR
FÖR BANDHJUL

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 1 1/4”
FLÄNSSKRUV

7-4.

Montera den odrivna remskivan
och fästet (detalj 99). Säkra med
3/8” låsmuttrar av nylon (detalj
100) och plana brickor.

Montera handhjulet (detalj 101) på
den inställbara bladstyrningsarmen
(detalj 102). Använd en 3/8” x 3/4”
flänsskruv (detalj 103).

Montera bladskydden (detalj 104
och 105) på såghuvudet. Använd
3/8” x 3/4” flänsskruvar (detalj 106)
och muttrar (detalj 107). Montera
muttrarna på skyddets insida.

Montera drivhjulsaxeln
enligt anvisningarna på sidan 8-1.

7-4A.
93

•

99 100

81

•

71

100A

•

•
• •

72

•

•

• 86

•

•
94

73

•

95 98A

85

•

90

PD88A-R03

•

•
•
•

•

3/8”
3/8” xx 3/4”
3/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE
BOLT

•
PD79C-R0

74 74A 102 101 79 103
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105A 111 110

108 108A

•
•
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•

105 118 84

• •

•

•
•
•

106

•
•

PD78B-R01

MONTERING AV
SÅGHUVUD
I ÖVERSIKT
SAWHEAD
ASSEMBLY
OVERVIEW

PD85A-R02

104

•

•
104A 109 119

107

AVSNITT 8

8-1.

MONTERING AV BANDHJUL
Montera B56-remmen (detalj
108A) på ena bandhjulet genom
att bända in det i spåret. Detta är
det odrivna hjulet (detalj 108). När
remmen är monterad ska det inte
sitta helt tätt mot hjulet.
Remmen kommer alltid att vara lite
lös. Det är helt normalt.

Håll navet mot såghuvudet och
montera det odrivna bandhjulet
(detalj 108) på axeln.
Montera det drivna bandhjulet
(detalj 119) på axeln (detalj 84).

Montera en tryckbricka av brons
(detalj 109) på axeln. Montera kragen (detalj 110) på axeln. Skruva
fast kragen.

8-1A.

105A

•

111

110

PD78B-R02

109

•

•

•

108 108A

•

•

3/8”
3/8” x
X 3/4”
3/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE
BOLT

MONTERING AV SÅGHUVUD
ASSEMBLY OVERVIEW
ISAWHEAD
ÖVERSIKT

•

•

•

•

84

•

109 119

105 118

104A

107

•

•

•

3/8”
3/8” xX3/4”
3/4”
FLANGE BOLT
FLÄNSSKRUV

•

106

104

8-2.

Montera smörjnipplarna (detalj
111).Smörj bandhjulen med en
fettspruta.

8-2A.

105A

•

111

110

PD78B-R02

109

•

•

•

108 108A

•

•

3/8”
3/8” xX 3/4”
3/4”
FLANGE
BOLT
FLÄNSSKRUV

MONTERING AV SÅGHUVUD
ASSEMBLY OVERVIEW
ISAWHEAD
ÖVERSIKT

•

•

•

•

84

•

109 119

105 118

104A

107

•

•

•

3/8” X
x 3/4”
3/8”
3/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE BOLT

•

106

104

AVSNITT 9

9-1.

INSTALLATION AV MOTOR
Montera motorn på motorkonsolen med
3/8” x 2” flänsskruvar (detalj 112) och
flänsmuttrar (detalj 113) (för Honda).
OBS: För 23 hk Briggs används 2 st.
5/16” x 1 1/2” flänsskruvar (framtill på
motorn), 2 st. 5/16” x 2” flänsskruvar
(baktill på motorn) och 5/16” flänsmuttrar.
Dra endast åt för hand.
För 15 hk Kohler används 3/8” x 1 1/4”
flänsskruvar (inga muttrar, skruvarna är
självgängande).
Dra endast åt för hand.
OBS: Den bakre uppsättningen monteringshål vid motorns främre ände
används för 20 hk- och 23 hk-motorer.
Montera rätt antal axeldistansbrickor
(detalj 115) (se motorstorlekar nedan) på
motoraxeln. Montera kopplingen (detalj
114) på motoraxeln.
23 hk — 8 axeldistansbrickor mellan
motorn och kopplingen.

INSTALLATION 23 HK
23 hk — Fäst kopplingen på motoraxeln
med en 3/8” x 1” fingängad skruv (detalj
117) och en plan bricka (detalj 116).

INSTALLATION 23 HK

9-1A.

MONTERING AV
KOPPLING

FÖR 9 HK OCH 13 HK

DETALJ AV REMSTRÄCKARE

MONTERING AV
KOPPLING

FÖR 15 HK

DETALJ AV SÅGHUVUD OCH MOTOR

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

MONTERING AV
KOPPLING FÖR 20 HK

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 1 1/4”
FLÄNSSKRUV

9-2.

20 hk — 9 axeldistansbrickor mellan motorn och kopplingen. Fäst
kopplingen på motoraxeln med en
plan bricka (detalj 116) och en 3/8”
x 1” fingängad skruv (detalj 117).

INSTALLATION 20 HK
15 hk — 12 axeldistansbrickor
mellan motorn och kopplingen.
Fäst kopplingen på motoraxeln
med en plan bricka (detalj 116)
och en 7/16” x 1” fingängad skruv
(detalj 117).

INSTALLATION 15 HK
13 hk — 7 axeldistansbrickor mellan motorn och kopplingen. Fäst
kopplingen på motoraxeln med en
plan bricka (detalj 116) och en 3/8”
x 1” fingängad skruv (detalj 117).

INSTALLATION 13 HK

9-2A.

MONTERING AV
KOPPLING

FÖR 9 HK OCH 13 HK

DETALJ AV REMSTRÄCKARE

MONTERING AV
KOPPLING

FÖR 15 HK

DETALJ AV SÅGHUVUD OCH MOTOR

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

MONTERING AV
KOPPLING FÖR 20 HK

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 1 1/4”
FLÄNSSKRUV

9-3.

Montera drivremmen (detalj 118)
på det drivande bandhjulet (detalj
119) via den odrivna remskivan
(detalj 98A) och på kopplingen
(detalj 114).
Rikta in kopplingen och bandhjulet
med ögonmått. Du behöver eventuellt lägga till eller ta bort några
distansbrickor.

Nu drar du åt motorbultarna.

Fyll på olja i motorn.
VARNING: Fyll INTE på för mycket olja.
Fyll på oljan stegvis, eftersom det
kan finnas kvar en del olja i vevhuset efter testkörningen på fabriken.
Se motorhandboken.

9-3A.

MONTERING AV
KOPPLING

FÖR 9 HK OCH 13 HK

DETALJ AV REMSTRÄCKARE

MONTERING AV
KOPPLING

FÖR 15 HK

3/8” x 1 1/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

MONTERING AV
KOPPLING FÖR 20 HK

DETALJ AV SÅGHUVUD OCH MOTOR

9-4.
Spänn remmen genom att dra åt den
lodräta justermuttern. Remmens nedböjning får inte vara mer än 1,3 cm
vid en kontroll mellan kopplingen och
den odrivna remskivan. Dra åt
den stora 5/8” muttern på den
odrivna remskivans axel.
OBS: Det är mycket viktigt att den
odrivna remskivan riktas in korrekt.
Den odrivna remskivan kan behövas
justeras något åt vänster eller höger
så att remmen riktas in mot skivans
mitt. Gör detta genom att lossa något
på de två fästmuttrarna (detalj 100).
Vrid fästet något åt ena eller andra
hållet. Vrid bandhjulet moturs (i bandsågbladets rörelseriktning). Dra åt
muttrarna när remmen löper korrekt i
mitten av remskivan.
Montera bladstyrningen (detalj 121)
och bladstyrningsaxeln (detalj 120) på
den inställbara bladstyrningsarmen
(detalj 102). Säkra med 3/8” x 3/4”
flänsskruvar (detalj 122).
Montera bladstyrningen i den fasta
bladstyrningshållaren och i den
inställbara hållaren.
Säkra den med en 3/8” x 3/4” flänsskruv.

9-4A.

MONTERING AV
KOPPLING

FÖR 9 HK OCH 13 HK

DETALJ AV REMSTRÄCKARE

MONTERING AV
KOPPLING

FÖR 15 HK

3/8” x 1 1/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

MONTERING AV
KOPPLING FÖR 20 HK

DETALJ AV SÅGHUVUD OCH MOTOR

10-1.

Extra varningsföreskrift.
Systemet med ett motviktssystem med en uppspänd fjäder är en mycket trevlig lösning när den väl
är monterad och uppspänd. Justeringen mellan snitten kan göras med hög precision efter lite träning och höjning från lägsta till högsta läge går på ett ögonblick.
För att vi på Logosol skall kunna leva upp till våra högt ställda krav på säkerhet måste vi dock komplettera monteringsanvisningen med följande varning gällande uppspänningen av fjädern och även
slackning av fjädern, d.v.s. de moment som beskrivs på sidan 11-1 till 12-3.

Dessa moment är mycket farliga.
Risken för allvarlig skada är stor om inte manualens varningsföreskrifter och instruktioner följs i
varje detalj.
Se till att du är utvilad, nykter och ej påverkad av mediciner när momenten utförs.
Fullt dagsljus eller fullgod arbetsbelysning krävs.

Det är ansträngande att spänna fjädern.
Utför inte momenten om du inte har normal styrka och funktion i båda dina armar och händer.

Risk för skada om du halkar.
Det får inte vara halt underlag. Se till att du står stadigt.

Håll ett säkerhetsavstånd för andra personer på minst 5 meters avstånd. Barn och djur skall inte
finnas i närheten.
Se dock till att du har hjälp i närheten om något oförutsett skulle inträffa.

Var medveten om att det är mycket farligt om en dragstång hoppar ur sitt hål i fjädernavet.
Håll huvudet vid sidan av fjädernavets och dragstängernas periferi.

Var försiktig!

AVSNITT 10

10-1A.

MONTERING OCH SPÄNNING AV
MOTVIKTSSYSTEM

Innan du börjar ska du läsa igenom alla dessa anvisningar och se videofilmen så att du helt förstår hur dessa arbetsmoment ska utföras.
VARNING:

Motviktsfjädern innehåller enorma mängder energi när den är spänd. Den kan vara
mycket farlig. Om du inte spänner den på rätt sätt kan följden bli allvarliga kroppsskador, i värsta fall med dödlig utgång. Använd skyddsglasögon och läderhandskar.
Händer och verktyg får inte vara hala eller smutsiga.
Håll andra personer på betryggande avstånd från arbetsområdet när du monterar eller
demonterar samt spänner eller slackar motviktssystemet.

LÄS VARNINGARNA!
Montera motviktsfjädern (detalj
123) på undersidan av fästena.
Använd 3/8” x 2” flänsskruvar
(detalj 124). Skruvarna måste
monteras nedifrån och sticka ut
uppåt. Säkra med 3/8” flänsmuttrar
(detalj 125).
OBS: Rikta fjäderenheten enligt
bilden.
OBS: Spåren i fästena ska centreras med skruvarna när de monteras.
• Dra nu åt muttrarna.

Nu ska släden spännas fast
ordentligt med släpvagnssatsens
klämmor eller med stångklämmorna.
• Kontrollera att alla tidigare arbetssteg utförts 
och att alla muttrar och 
skruvar är åtdragna.
• Läs alla varningar och 
uppmaningar i det här 
avsnittet på nytt.

10-1B.

SVART

RÖD

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

MONTERING AV MOTVIKT

10-2.

VARNING:

Motviktsfjädern innehåller enorma mängder energi när den är spänd.
Den kan vara mycket farlig. Om du
inte spänner den på rätt sätt kan
följden bli allvarliga kroppsskador, i värsta fall livshotande. Använd
skyddsglasögon och läderhandskar. Händer och verktyg får inte vara
hala eller smutsiga.
Håll andra personer på betryggande avstånd från arbetsområdet när du
monterar eller demonterar samt spänner eller slackar motviktssystemet.

Montera kabeltrummorna med ledning av den färgkodade axeln.
Röd trumma (detalj 126) på operatörssidan.
Svart trumma (detalj 127) på motsatt sida.
Vrid axeln fram och tillbaka. Om
den röda trumman går emot fästet
flyttar du den något utåt.

Lossa de fyrkantiga ställskruvarna
på fjädernavet.

10-2A.

SVART

RÖD

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

MONTERING AV MOTVIKT

10-3.

VARNING!

Dragstängerna ska sitta helt och hållet i hålen. När fjädern spänns krävs en avsevärd ansträngning. HÄNDER OCH VERKTYG MÅSTE VARA FRIA FRÅN FETT
OCH OLJA. ANVÄND LÄDERHANDSKAR OCH ÖGONSKYDD.

Sätt in en dragstång i ett hål i fjädernavet. Vrid navet framåt. Skjut
in den andra dragstången i nästa
hål och vrid den framåt.
Upprepa detta tills 22 kvartsvarv
har utförts för 9 hk-motorn.
(13 hk-motorn: 23 kvartsvarv)
(15 hk-motorn: 24 kvartsvarv)
(20 hk-motorn: 25 kvartsvarv)
(23 hk-motorn: 24 kvartsvarv)

När det föreskrivna antalet varv
utförts lossar du på dragstången
igen tills den återgår till viloläge.

10-3A.

SVART

RÖD

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

MONTERING AV MOTVIKT

10-4.

Nu drar du hårt åt båda uppsättningarna av skruvar på fjädernaven.

Montera en spårförsedd remskiva
(detalj 128) i var och en av fästena
som sitter framtill på de övre
ramarna. Använd en 5/16” x 1”
ansatsskruv (detalj 129) och en
1/4” låsmutter av nylon (detalj
130).
VIKTIGT: Dra inte åt skruvarna för
hårt.
Remskivan ska lätt kunna roteras
efter installationen.

Sätt in hakskruven (detalj 131) i
det lodräta styrhuset i såghuvudet.
Fäst en 3/8” flänsmutter (detalj
132) på varje hakskruv halva
vägen. Fäst öglan på kabeländen
(detalj 133) till en hakskruv.

10-4A.

SVART

RÖD

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

MONTERING AV MOTVIKT

10-5

Trä in kablarna genom hålen i slädens övre ram.

För in kabeln i spåret på insidan
av kabeltrumman. Vrid på trumman och linda upp kabeln på trumman så att den följer spiralspåren.
Kontrollera att kabeln inte veckat
sig och inte överlappar sig själv på
trumman.
OBSERVERA: Den röda trumman
måste sitta på operatörssidan.
Den lindas moturs.

VIKTIGT:
Kontrollera att kabeln sitter kvar
ordentligt i spåret på remskivan för
framåtriktad rörelse och att den
inte rör sig över skruven på måttstockens fäste.

10-5A.

SVART

RÖD

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

MONTERING AV MOTVIKT

10-6.

När allt är inställt enligt beskrivningen lägger du ett rotationstryck
på trumman så att kabeln dras åt.
Dra nu hårt åt ställskruvarna på
trumman.

Ta bort dragstängerna genom att
först pressa den övre stången
framåt för att lätta på trycket på
den bakre stången. Ta nu bort den
bakre stången. Lätta på trycket på
den övre stången tills den inte
påverkas av något tryck.

Montera motviktshjulet (detalj 134)
på motviktsaxelns operatörssida.
Använd 3/8” x 3/4” flänsskruvar
(detalj 135).

10-6A.

SVART

RÖD

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

MONTERING AV MOTVIKT

10-7.

Höj såghuvudet till övre läget. Dra
åt de övre styrstångsskruvarna.

Sänk såghuvudet till undre läget.
Dra åt de undre styrstångsskruvarna.

Applicera smörjolja på motviktsfjädern.

10-7A.

SVART

RÖD

3/8” x 2” FLÄNSSKRUV

MONTERING AV MOTVIKT

10-8.

För såghuvudet upp och ned flera
gånger.

Montera chokereglaget (detalj 136)
(endast 20 hk-motor) på fjäderns
skyddsplåt. Använd övre eller
undre hålet, beroende på vilket
som passar bäst.
OBS: 23 hk Briggs kräver ingen
chokevajer. På denna modell sitter
chokespaken på motorn.

Montera fjäderns skyddsplåt (detalj
137) och tryckhandtaget (detalj
149). Använd 3/8” flänsmuttrar
(detalj 138).

10-8A.

CHOKEVAJER

MONTERING AV HÖLJE OCH TRYCKHANDTAG

AVSNITT 11

SLACKNING AV MOTVIKTSFJÄDER
UTFÖR INTE DETTA ARBETE

11-1.

(Krävs ENDAST vid demontering av såghuvudet)
VIKTIGT: Se rubriken ovan och läs
noga igenom avsnitt 11.
Detta arbetsmoment beskrivs här
enbart för det fall att såghuvudet
behöver demonteras.
Spänn fast släden ordentligt så att
den inte rullar iväg.

Sänk ned såghuvudet till lägsta
läget och lås det där.

Sätt in en dragstång i ett navhål.
Tryck den framåt och sätt in den
andra dragstången i nästa hål.
Lätta på den första dragstången
så att den andra stången kan vila
mot släden.

11-2.
Lossa ställskruvarna på navet.

Lossa ställskruvarna på varje
kabel-trumma och ta bort
kablarna.

VARNING!

Motviktsfjädern innehåller enorma mängder energi när den är spänd.
Var beredd på att använda en avsevärd kraft när du slackar den.
Tryck framåt på den övre dragstången och ta bort den andra
stången.

11-3.

Lätta på den övre dragstången
tills den vilar mot släden.
Upprepa denna “nedstegning” av
dragstängerna tills fjädern är helt
slackad.

AVSNITT 12

12-1.

MONTERING AV BANDSÅGBLAD OCH SPÅRNING
PÅ BANDHJUL
VARNING!

Bär alltid läderhandskar och skyddsglasögon när du hanterar bandsågblad. Se till att andra personer står på betryggande avstånd när du hanterar bandsågblad.

VARNING!

Var försiktig när du rullar upp bandsågblad. När man rullar upp dem kan
de hoppaupp snabbt och oberäkneligt. Håll därför det hoprullade bandsågbladetifrån dig.

VARNING!

Montera inte bandsågblad medan motorn är igång. Justera inte bandsågbladeteller dess styrning när motorn är igång.

Innan du monterar det första bandsågbladet lossar du
på ställskruvhållarna på
varje bladstyrningsaxel och
placerar bladstyrningsrullarna så långt bakåt som möjligt.

För bladspänningssliden
inåt genom att första vrida
T-spännhandtaget moturs
och sedan trycka spännslidenheten inåt mot motorn.

12-2.

Håll den undre raden av tänder i
riktning mot sågdammsutloppet,
montera ett bandsågblad på bandhjulen och placera det korrekt. När
bandsågbladet ställts in korrekt på
bandhjulen pekar tandens hela
djup utåt framför bandhjulets framkant. Tandbotten sticker ut ungefär
3 mm framför bandhjulets framkant.

OBS: Den första spårningen av
bandsågbladet utförs i två steg.
Steg ett med 1/4 spänning. Steg
två med full spänning.
Spänn åt bandsågbladet successivt fram till 1/4”-markeringen
genom att observera positionen
hos fjäderbacken genom siktskåran.

Rotera bandhjulen sakta manuellt i
sågsnittets riktning. Observera
bandsågbladets spårning på båda
bandhjulen. Om bandsågbladet rör
sig utåt skruvar du på spårjusteringsskruven medurs.
OBS: Det finns en justeringsskruv
för varje bandhjul. Justera båda
hjulen efter behov.

12-2A.
147

146

•
•

PD77B-R03

3/8” Xx 3/4”
3/4”
3/8”
FLÄNSSKRUV
FLANGE
BOLT

KYLRÖR OCH SKYDD FÖR
SAW BLADE COOLING TUBE
SÅGBLAD
AND BLADE GUARD

121C

•

3/8”
3/8” x
X 3/4”
3/4”
FLANGE BOLT
FLÄNSSKRUV

12-3.

Om bandsågbladet rör sig inåt
skruvar du justeringsskruven moturs. Vrid på bandhjulen igen och
observera spårningen. Justera
båda bandhjulen efter behov så att
spårningen blir korrekt.

När bandsågbladets spårning är
rätt inställd (i förhållande till tandbottnarna och kanten på bandhjulet) kan du spänna åt bandsågbladet helt (mellan MIN och MAX).

Rotera bandhjulen manuellt igen.

12-4.

Observera och omjustera
spårningen efter behov.
(Bandsågbladet måste
spåra korrekt på båda bandhjulen.)

VARNING: Dra åt axlarnas
fästbult på båda axlar när
de slutliga justeringarna
utförts.

OBS:
Inställningen av bandhjulen
behöver normalt inte upprepas efter den första inställningen, förutsatt att bandsågbladet monteras på rätt
sätt och att det inte är skevt
eller böjt.

AVSNITT 13

13-1.

INSTÄLLNING AV BLADSTYRNINGSRULLAR
Efter montering och spårning av
bandsågbladet skjuts styrrullarna
in så långt att flänsen nästan vidrör baksidan på bandsågbladet
(1,6 mm spelrum). Lås bladstyrningen i detta läge.

Montera bladstyrningens stötfångare (detalj 121C).
OBS: Den korta delen av stötfångaren är riktad nedåt.
Fäst den med en 3/8” x 3/4” flänsskruv.
Bladstyrningens stötfångare ska
förhindra att bladet av misstag
kommer i kontakt med stockstödet.

13-1A.

147

146

•
•

PD77B-R03

3/8”
x 3/4”
3/8” X
3/4”
FLÄNSSKRUV
FLANGE BOLT

KYLRÖR
OCH
SKYDD
FÖR
SAW BLADE
COOLING
TUBE
SÅGBLAD
AND BLADE GUARD

121C

•

3/8” Xx 3/4”
3/4”
3/8”
FLANGE
BOLT
FLÄNSSKRUV

AVSNITT 14

14-1.

VÅGRÄT INSTÄLLNING AV BLADSTYRNING
Placera bandsågbladet över ett
tvärstycke.

Håll den justerbara bladstyrningsarmen låst i sin vidaste position
och ta ett mått i detta läge.

Ta ett mått vid den fasta styrrullen.

14-2.

Justera hakskruven vid
behov för att se till att dessa
mått matchar varandra.

AVSNITT 15

15-1.

JUSTERING AV SÅGDJUP
Montera sågdjupsindikatorn (detalj
78A) genom att ta bort de övre
skruvarna i det lodräta huset för
styrningen (operatörssidan).
Montera indikatorn och sätt tillbaka
skruvarna.
DRA INTE ÅT SKRUVEN FÖR
HÅRT - DRA BARA ÅT FÖR
HAND.

Mät avståndet från tvärstycket till
en tand som är nedböjd.
OBS: Detta är ett hyvlingstandat
bandsågblad. En tand pekar
nedåt, en uppåt och en tand är
rak.

Montera måttstocken (detalj 67A)
och placera den så att den visar
samma värde som måttbandet.

15-1A.

HJULETS
TJOCKA SIDA
SOM PEKAR
INÅT

MONTERING AV
SLÄPVAGN

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

AVSNITT 16

16-1.

MONTERING AV KORG, KYLVATTEN,
GASREGLAGE, BATTERI OCH BRÄNSLESYSTEM
Montera korgen (detalj 139)
i den övre ramen.
Använd 3/8” x 5/8” självgängande
flänsskruvar (detalj 140) på varje
sida.

Använd 3/8” x 3/4” flänsskruvar
(detalj 141) och flänsmuttrar (detalj
142) framtill.

Montera vattenflaskan (detalj 143).
Montera 1/4” plaströret
(detalj 144) i muffröret (detalj 145).

16-1A.

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

MONTERING AV TILLBEHÖRSKORG

16-2.

Montera kopparröret (detalj 146)
och plaströret i den justerbara
bladstyrningsarmen. Fäst den med
3/8” x 3/4” flänsskruvar (detalj
147).
DRA INTE ÅT FÖR HÅRT.
Böj till kopparröret så att det passar.

Fäst gashandtaget (detalj 148) på
tryckhandtaget (detalj 149).
Använd en 1/4” x 2” skruv (detalj
150) och en 1/4” låsmutter av
nylon (detalj 151). Fästpunkten
som visas här gäller för 20 hk- och
23 hk-motorerna. (Den mittre fästpunkten är avsedd för 9 hk, 13 hk
och 15 hk.)

Ta bort motorns luftrenare för att
komma åt gashandtagets länkage
(endast 9, 13 och 15 hk).
OBSERVERA: För 9 hk och 13 hk
ska utblåsavledaren monteras så
att utblåset riktas framåt.

16-2A.

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

CHOKEVAJER

16-3.

Lossa spännmuttern på gasarmen
(endast 9, 13 och 15 hk).

Sätt in gasvajern i gasarmen.
Kläm fast gasreglagets kåpa.
OBS: Klämman kan sitta på ett
annat ställe och måste då flyttas
så att den passar den berörda
installationen. (Här visas installationen för 23 hk-motorn.)

Spänn fast chokereglaget. (Endast
20 hk-motorn.)
OBS: 23 hk Briggs-motorn levereras med en manuell choke som
installerats på fabriken.
Bilden visar 20 hk-motorn.

16-3A.

136 137 138

•

•

•

PLACERING
HANDHANDLE AV
LOCATION
TAG
FÖR
9
HK-,
FOR 9, 13 AND13
15HKHP.
ENGINES
OCH 15 HK-MOTORER

•
CHOKEVAJER
CHOKE
CABLE

HANDLEAV
PLACERING
LOCATION
HANDTAG
FÖR
FOR 20 HP
20 HKOCH
23
AND 23 HP
HK-MOTORER
ENGINE
150

149

154

•

•
•

•

•

•

•

1/4”
1/4” xX2”2”EJ
NON
FLÄNSSKRUV
FLANGE BOLT

•
•
156

155

157

151

•

•
158

153

154

•
152

1/4”
1/4”LÅSMUTNYLON
TER
AV NYLON
LOCKNUT

GASARM
THROTTLE CONTROL LEVER
PD80C

148

16-4.

Dra gasvajern genom lämpliga hål.
För din motor kan du se bilden på
motsatt sida. Här visas endast hur
vajern ska dras för 20 hk-motorn.

För in gasvajern (detalj 152) i gasvajerns kopplingsskruv (detalj 153)
på gasarmen.

Dra åt båda 1/4” x 3/4” sexkantsskruvarna (detalj 154) samtidigt.
VARNING: Var försiktig så att du
inte böjer vajern när du drar åt
skruvarna.

16-4A.

136 137 138

•

•

•

PLACERING AV HANDHANDLE LOCATION
TAG
FÖR
9 HK-,
FOR
9, 13
AND13
15HKHP.
OCH 15 HK-MOTORER
ENGINES

•
CHOKEVAJER
CHOKE
CABLE

PLACERING
HANDLEAV
LOCATION
HANDTAG
FÖR
FOR
20 HP
20 HKOCH
23
AND 23 HP
HK-MOTORER
ENGINE
150

149

154

•

•
•

•

•

•

•

1/4”
1/4” xX2”2”EJ
NON
FLÄNSSKRUV
FLANGE BOLT

•
•
156

155

157

151

•

•
158

153

154

•
152

1/4”
1/4”LÅSMUTNYLON
TER AV NYLON

LOCKNUT

GASARM
THROTTLE CONTROL LEVER
PD80C

148

16-5.
Fäst de två vajerklämmorna (detalj
155).
Använd nr 8 x 3/4” krysspårsskruvar
(detalj 156). Spänn fast kåpan.

Fäst en krysspårsskruv nr 8 x 3/4”
(detalj 157) på bygelns undersida.
Anslut gasreglagets returfjäder (detalj
158) enligt bilden.
Starta motorn och hitta motorns fullgasläge när handtaget precis vidrör
tryckstången.
Justera gasvajern (detalj 152) vid
behov för att uppnå full gas när handtaget vidrör tryckstången.
TIPS: Det underlättar om en medhjälpare assisterar vid injusteringen av
gashandtaget och gasvajern.

För 20 hk Honda:

Dra den RÖDA kabeln (detalj 159) till
startmotorn.

För 15 hk Kohler:

Ta bort plastlocket påmagnetventilen
(placerad längst ned på motorns
högra sida).
Anslut den RÖDA batterikabeln (detalj
159) till magnetventilens vänstra
klämma med den lilla RÖDA ledaren.
Anslut den SVARTA ledaren till en
jordpunkt på motorn.

För 23 hk Briggs:

Ovan visas 23 hk-motorn

Anslut den RÖDA kabeln (detalj 159)
till stutsen på magnetventilen med
den oranga ledaren. Anslut den
SVARTA kabeln (detalj 160) till skruven ovanför den manuella gasarmen.

16-5A.

136 137 138

•

•

•

PLACERING
HANDHANDLE AV
LOCATION
TAG
FÖR
9 HK-,
FOR
9, 13
AND13
15HKHP.
ENGINES
OCH 15 HK-MOTORER

•
CHOKEVAJER
CHOKE
CABLE

HANDLEAV
PLACERING
LOCATION
HANDTAG
FÖR
FOR 20 HP
20 HKOCH
23
AND 23 HP
HK-MOTORER
ENGINE
150

149

154

•

•
•

•

•

•

•

1/4”
1/4” xX2”2”EJ
NON
FLÄNSSKRUV

FLANGE BOLT

•
•
156

155

157

151

•

•
158

153

154

•
152

1/4”
1/4”LÅSMUTNYLON
TER AV NYLON

LOCKNUT

GASARM
THROTTLE CONTROL LEVER
PD80C

148

16-6.

Anslut den SVARTA kabeln till en
jordpunkt på motorblocket.
OBS: Batteriet levereras torrt.
Aktivera batteriet genom att fylla
cellerna med batterivätska.

Anslut den RÖDA kablen (detalj
159) till pluspolen på batteriet. Dra
åt ordentligt.
VARNING: Förhindra gnistbildning och överslag genom att
INTE kortsluta batteripolerna på
grund av att en skruvnyckel eller
skruvmejsel vidrör båda polerna
samtidigt.
Pluspolen måste anslutas först
för att förhindra gnistbildning på
grund av oavsiktlig jordslutning.
Låt INTE skruvnyckeln vidröra batteripolen och metallkorgen på
samma gång.
Anslut den SVARTA kabeln (detalj
160) till minuspolen.
Dra åt ordentligt.
ANMÄRKNING FÖR BATTERI
DEMONTERING: Lossa den
SVARTA batterikabeln först.
Lossa därefter den RÖDA batterikabeln.

16-6A.

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

MONTERING AV TILLBEHÖRSKORG

16-7.

För 20 hk Honda:
Montera likriktaren. Ta bort anslutningsskyddet på motorn.
Anslut två gråa ledare från motorn
till två gråa ledare på likriktaren.
Anslut den vita ledaren med likriktarens vita ledare.

Endast 20 hk:
Montera bränsletanken och bränsleledningens snabbkoppling (detalj
161).

Endast 20 hk:
Anslut bränsleledningen till motorn
med medföljande klämma.

16-7A.

3/8” x 5/8” SJÄLVGÄNGANDE FLÄNSSKRUV

3/8” x 3/4”
FLÄNSSKRUV

MONTERING AV TILLBEHÖRSKORG

AVSNITT 17

17-1.

FELSÖKNING EFTER MONTERING
PROBLEM

ORSAK

LÖSNING

Såghuvudets lodräta
rörelse kärv

- Remskivorna för hårt åtdragna (nr 10 på bilden över
motviktsenheten).
- Kabeln sitter inte i remskivans spår.
- Styrblocken av plast för hårt åtdragna.

- Lossa på muttern tills remskivan
roterar fritt.
- Sätt kabeln i spåret.
- Lossa något på muttern och skruven- (styrblocket ska vara fritt svävande).

Släden är kärv att
skjuta längs spåren.

- Fel avstånd mellan spåren.
- Slädens hjul är inte rätt monterade.

- Avståndet mellan spåren ska vara
92 cm från centrum till centrum.
(Mät från utsidan av ena spåret till
insidan på det andra spåret).
- Montera slädens hjul enligt anvisningarna på sidan 6-2A.

Böjning i stockbädden.

- Stockbädden har monterats på ett böjt eller ojämnt
underlag.
- Skruvarna har inte dragits åt i rätt ordningsföljd eller
med rätt åtdragningsmönster.

- Lossa alla skruvar på det utvändiga
spåret längs böjningen. Dra en
sågsträng från ände till ände.
Justera in stockbädden med shims.
Dra åt skruvarna i rätt ordningsföljd
och med rätt mönster enligt anvisningarna på sidan 4-4A.

- En tolerans hos stockbädden på +/-2,4 mm tillåts.
De flesta mindre variationer i stockbädden jämnas ut
när spåren monteras.
Om variationerna är större har monteringsanvisningarna sannolikt inte följts. Det är absolut nödvändigt
att alla monteringsanvisningar följs till punkt och
pricka.

- Om du vill ha en helt rak stockbädd
kan tunna shims läggas under spåret.

- Skruvkappor har tillåtits sjunka ned när skruvarna
dragits åt.
Såghuvudet rör sig
kärvt upp och ned.

- Styrblocken av plast sitter för hårt.
- Remskivorna (detalj 128, sida 11-4A) sitter för hårt.
- Kabeln är dragen felaktigt över skruven (detalj 67,
sidan 16-1A) på måttstocksfästet.
- Fel avstånd mellan de undre ramarna.

- Lossa skruven enligt anvisningarna
på sidan 7-1. TIPS: Stryk olja på
motviktsfjädern och såghuvudets
styrstång.
- Lossa remskivorna så att de kan
rotera.
- Dra kabeln under skruven.
- Lossa alla skruvar på de lodräta
distansstängerna (detalj 58, sidan
16-1A).
Justera de undre ramarna till rätt
mått. Dra åt skruvarna.

Bandhjulens axlar kan
inte smörjas.

- Defekt smörjnippel.
- Defekt bandhjulsaxel.

- Byt smörjnippeln.
- Byt axeln.

Släden gungar från
hörn till hörn.

- Slädens hjul är inte nivåjusterade till spåret.
- Slädens hjul är inte rätt monterade.

- Lossa slädens hjulaxelmuttrar. Låt
slädens hjul sjunka naturligt till
spåret. Dra åt muttrarna.
- Montera slädens hjul enligt bilden
på sidan 6-2A.

17-2.

DELLISTA FÖR LOGOSOL LM40
STOCKBÄDDSSEKTION
Detalj

Antal

Beskrivning

22

2

1/2” låsmutter av nylon

21

2

1/2” x 4 1/2” skruv

5, 9A, 14, 17

221

4

Delnummer
NS 50

(för sågstödsrullar)

CH 55072

(för sågstödsrullar)

3/8” flänsmutter

NRLFTK 37

4

3/8” x 3/4” flänsskruvar

MWW3712

18

2

3/8” x 1 1/2” vingskruv

8, 12, 16

198

3/8” x 1 1/4” flänsskruvar
3/8” x 1” spårställskruv

4

3/8” x 3/4” ställskruv med kullrigt huvud

136

24, 25

MWWLF 53720

(klass 5)

8

9, 10, 13

TH 3724

(för kantstöd)

(för sågstödsinställning)
(för konformade kragar)

SSS 03716 ZI
SSC3712

Skruvkappa

2H12264

4

Krage (1 1/4”) (svart delad krage) (för sågstöd)

SP 1251S

30

4

Konisk krage

KYCC 00

1

10

Hörnfäste (vänster)

2K-CB-027L

2

10

Hörnfäste (höger)

2K-CB-027R

3

5

Tvärstycke

2K-CB-039

11A

2

Ändstopp (vänster)

2K-ES-032L

11

2

Ändstopp (höger)

2K-ES-032R

18

2

T-skruv för kantstöd

28

2

Klämma för kantstöd

23

2

Kantstödsstång

26

2

Kantstödskoppling

2K-LD-024

29

2

Vev för kantstöd

2K-LD-021

27

2

Vingskruv för kantstöd (3/8” x 1 1/2”)

TH 3724 (TS 546)

19

2

Stockstöd

2K-LP-026

20

8

Stockstödsrulle (med 1/2” hål)

LRR-200

6

8

Skena (nedsänkt sidoskena)

2K-SR-028

7

6

Skarvplåt

2K-SP-056

15

6

Spår (långt - 122 cm)

15A

4

Spår (kort - 61 cm)

(silver) (för kantstödsstång)

(för sågstödsstolpe)
(inkl. vev för kantstöd 2K-LD-021)

(precisionskallvalsad)

(vinkeljärn)

(vinkeljärn)

2K-LD-023
2K-LD-022
2K-LD-025

2K-LT-029
2K-ST-030

17-3.

SÅGHUVUDSEKTION
Detalj

Antal

Beskrivning

Delnummer

73, 74B

8

1/4” låsmutter av nylon

NS-14

72, 74A

8

1/4” x 3 1/2” skruv

CH 21456

2

3/8” plan bricka

94, 98

12

3/8” flänsmutter

100

2

3/8” låsmutter av nylon

86, 89, 103, 106

24

3/8” x 3/4” flänsskruv

90

2

3/8” x 1 1/4” flänsskruv

93

1

3/8” x 3” flänsskruv

MWW 3748

1

5/16” sexkantmutter

NF 31

1

5/8” plan bricka (stor)

1

5/8” x 3” slädskruv

121A

2

5/8” låsmutter av nylon

121B

2

5/8” mellanläggsbricka

Tillval

2

5/8” låsmutter av nylon (tunn)

102

1

Inställbar bladstyrningsarm

2K-ABGA-003

102A

1

T-handtag för inställbar bladstyrningsarm

S-047

101

1

Ratt för inställbar bladstyrningsarm (med 3/4” skruv)

134-204

105A

1

Inställbar hjulkåpa

2K-AWC-020

105

1

Inställbart hjulskydd

2K-AWG-019

108, 119

2

Bandhjul (med ett 1 1/4” axellager)

N970110

84

1

Bandhjulsaxel (driven sida) inkl. ryggplatta, trycklager och innerbana

2K-BWS-NH-043

87

1

Bandhjulsaxel (odriven sida) inkl. ryggplatta, trycklager och innerbana

2K-BWS-WH-042

2

Lager för bandhjulsaxel (1 1/4”)

BR 202820

2

Innerbana (hylsa) bandhjulsaxel

LRB-162020

2

Ryggplatta för bandhjul

WF 101285112

(för odriven remskiva)

NRLFTK 37
(för odriven remskiva)

MWW3712
(klass 5)

(för odriven remskiva)

(för odriven remskiva)

MWWLF 53720

WSAE 62
C 56248
NS-62

(för bladstyrningsrullar)
(för 1 1/2” bladstyrningsrullar)

(stor plan bricka)

WF641100065
NST-62

Lager (för 1 1/4” och 1 1/2” bladstyrningsrullar)

6203 BEARINGS
2K DRIVE BELT

118

1

Rem — drivrem

108A

1

Rem — odriven rem

(2,1 m Y.D.) (B82-V)

B-56

Tillval

Bandsågblad (1 1/2” - 3,6 m)

(säljs i förpackning om 10) (1,1 mm)

Tillval

Bandsågblad (1 1/4” - 3,6 m)

(koboltbelagt) (säljs separat)

1 bandsågblad Bandsågblad (1 1/4” - 3,6 m) (säljs i förpackning om 10) (1,1 mm)

121C

1

Stötfångare för bladstyrning

2K-BGB-055

121

2

Bladstyrningsrulle

KY-074

Tillval
120

(1 1/4”) (med två lager 6203)

Bladstyrningsrulle (1 1/2”) (med två lager 6203)

KY- 1 1/2 ROLLER

2

Bladstyrningsaxlar

2K-BGS-041

1

Dekal för bladspänning

BLD TNS LABEL

17-4.
Detalj

Antal

Beskrivning

92

1

T-handtag för spänning av bandsågblad

2K-TTH-050

96

1

Spännfjäder för bandsågblad

H-88

78A

1

Visare för sågdjup

DOCP-15

104

1

Fast hjulskydd

2K-FWG-017

104A

1

Fast hjulkåpa

2K-FWC-018

111

2

Smörjnipplar

GF-641

98A

1

Odriven remskiva

FX 3302

99

1

Fäste för odriven remskiva (remsträckning)

LM-BT-01

4

Mellanläggsbussning för odriven remskiva

PD 0607-1

1

Lodrätt inställningsdon för odriven remskiva

LM-BT-10

1

5/16” sexkantmutter

1

5/8” bricka

1

Inställningsdon för remskiva

1

5/8” 11 x 3” slädskruv

77

2

Bromsblock för kilrem

PBB-11

71, 74, 78

4

Styrningsblock (lodrätt) för kilrem

KY 071

91

1

Låsfäste

2K-RB-004

95

1

Såghuvud

2K-SH-001

75

2

Bromsback för såghuvud

S-052

76, 80

2

Styrstång för såghuvud

2K-SGR-008

81

2

Styrstångsfläns för såghuvud

2K-GRUP-009

79

2

T-handtag för låsning av såghuvud

2K-SLTH-005

88

1

Förskjutbar axelkonsol

2K-SLAB-045

110

2

Delad krage (1”) (för bandhjulsaxel)

ISC-1

97

1

Fjädertryckback

S-049

109

2

Tryckbricka (brons)

TT 2800

(tillverkad av Lexan)

Delnummer

17-5.

SLÄDSEKTION

Detalj

Antal

142

8

141, 147

Beskrivning

Delnummer

3/8” flänsmuttrar

NRLFTK 37

3/8” x 3/4” flänsskruv

MWW3712

4

3/8” x 1 1/4” flänsskruv

MWWLF 53720

60, 140

71

3/8” x 5/8” självgängande flänsskruv

1W 3710

64

4

5/8” låsmuttrar av nylon

NS-62

63

4

5/8” x 2 1/2” helgängad sexkantbult

139

1

Korg

2K-BSK-002

1

Korg — plastkrage

SB-1250-16

8

Lager

6203 BEARINGS

68

2

Slädhållare

2K-CK-010

62

8

Distansstycke för slädhjul

CWS 625

61

4

Slädhjul

2K-CW-051

146

1

Kopparrör

67A

1

Sågdjupslinjal

(3/4”, 1” och 2” måttstock)

DCR-17

Tillval

Sågdjupslinjal

(9/4”, 6/4”, 5/4” och 9/8” måttstock)

DCR-5/4

(klass 5)

(slädens hjulaxel)

(två krävs för varje hjul på släden)

(inkl. två lager 6203)
(15 cm långt x 1/4”)

BHT 56240

(SILVER)

WB-CT6

70

2

Ändplugg (plast)

RDR-25-0812

59L

1

Undre ram (vänster)

2K-LSF-015

59R

1

Undre ram (höger)

2K-LSF-014

144

1

Plaströr

(111 cm långt x 1/4”)

WB1444

1

Plaströr

(20 cm långt x 3/8”)

WB3808

1

Tryckhandtag

2K-PH-006

1

Grepp för tryckhandtag

VGRD-1250-4500-T

66

1

Fäste för måttstock

2K-SB-044

137

1

Fjäderkåpa

2K-SC-007

57

1

Övre ram

2K-TF-013

65

2

Spårrengörare

TS30A

1

Kardborrfäste

157957(H); 157954(P)

58

4

Lodrät distansstång

2K-VS-012

143

1

Vattenflaska inkl. muff och lock

WB-19

149

(61 cm långt) (både krok- och öglesida)

Lock till vattenflaska
145

Muff till vattenflaska

2K-SPGT

17-6.

MOTVIKTSFJÄDERENHET

Detalj

Antal

Beskrivning

Delnummer

130

2

1/4” låsmutter av nylon

NS-14

125, 132, 138

8

3/8” flänsmutter

NRLFTK 37

135

1

3/8” x 3/4” flänsskruv

MWW3712

3/8” x 5/16” ställskruv nr 18

SSC-3705

124

4

3/8” x 2” flänsskruv

MWWLF 3732

131

2

3/8” x 4 3/4” hakskruv

BHK 3776

129

2

5/16” x 1” ansatsskruv

SS 3116

128

2

Kabelskiva (spårad remskiva) (2 1/2”)

DB-25S

133

2

Kabel

CA-18-707

2

Krage

CP-COL-1

134

1

Motviktshjul

2K-CBW-011

127

1

Trumma (svart)

DRA100-B

126

1

Trumma (röd) (operatörssidan)

DRA100-R

2

Monteringsfäste inkl. lager

BRG 11G-338

1

Axel - 38 1/2”

SH-K100

1

Fjäder

SF295R

2

Dragstång (1/2” x 35,6 cm) (för spännfjäder)

C-050

123

17-7.

MOTORENHET
Detalj

Antal

151

1

1/4” låsmutter av nylon

NS-14

115

13

1” distansstycke för axel/koppling

W-260

150

1

1/4” x 2” skruv

CH 21432

154

2

1/4” x 3/4” sexkantskruv

113

4

3/8” flänsmutter

116

1

3/8” plan bricka

112

4

3/8” x 2” flänsskruv (för Honda-motor)

MWWLF 3732

2

5/16” x 2” flänsskruv

MWW3132

2

5/16” x 1 1/2” flänsskruv

4

5/16” flänsmutter

3

8-32 x 3/4” gängskärande skruv

FPP 0812

1

Batteri (15, 20 och 23 hk)

8U1LD

2

Batteri - 5/16” x 1” zinkskruv

2

Batteri - 5/16” zinkmutter

160

1

Batterikabel (minus)

159

1

Batterikabel (plus)

114

1

Centrifugalkoppling (5”)

156, 157

Beskrivning

(för kopplingsmutter 153)

Delnummer

CH 21412
NRLFTK 37

(stor 3/8” I.D. x 1 3/4” Y.D.) (för koppling)

(för 23 hk Briggs)
(för 23 hk Briggs)

WF437 175 078

MWW3124
NR 31

(för 23 hk Briggs)

C 3116

(slädskruv)

NF 31

(sexkantmutter)

(15, 20 och 23 hk) (svart)

42SS6GAB
42SS6GAR

(15, 20 och 23 hk) (röd)

218871C

Tillval

Centrifugalkoppling (5”) - back

Tillval

Centrifugalkoppling (5”) - fjäder

11186

Tillval

Centrifugalkoppling (5”) - lager

209635
60-125

(kopplingen kräver 3 backar)

136

1

Chokevajer (endast 20 hk)

117

1

Fingängad skruv (3/8” x 1”)

117

1

Fingängad skruv (7/16” x 1”)

161

1

Bränsleledning (endast 20 och 23 hk)

(för 13 hk- och 20 hk-motorer)
(för 9 hk- och 15 hk-motorer)
(122 cm lång)

206706

K3816 CH50
K4416 CH50
137-031

Klämma för bränsleledning
1

Koppling för bränsleledning (hona)

L-1275-3B-5

1

Koppling för bränsleledning (hane)

L-1271

1

Bränsletank (endast 20 och 23 hk)

M-12

1

Ljuddämpare (endast 20 hk)

VHRM-3

1

Ljuddämpare (endast 23 hk)

808896

152

1

Gasvajer (utan handtag)

74-317

155

2

Klämmor för gasvajer

153

(hölje 170 cm/vajer 188 cm)

(håller gasvajern)

Kopplingsmutter för gasvajer

(med borrat hål)

03-250
NCUP 14

148

1

Gashandtag

2K-TH-054

158

1

Returfjäder för gasreglage

ML1492

17-8.

REFERENSMATERIAL
Detalj

Antal

Beskrivning

Delnummer

1

Ägar- och användarhandbok

LM2K MANUAL

1

Monteringsvideo

LM2K ASS. VID.

1

Demonstrationsvideo (alla produkter)

DEMO VIDEO

1

Boken Successful Sawmill Management

1

Häftet Log Rules

1

Ritningar och materiallista för soltorkugn

AVSNITT 18

18-1.

HOPRULLNING AV BANDSÅGBLAD

VARNING!
VARNING!
VARNING!
VARNING!

VARNING!

Bandsågbladen
är extremt vassa och farliga.
Använd alltid skyddsglasögon, läderhandskar, godkända
skyddsskor med stålhätta och långbyxor när du hanterar
bandsågbladen.
Håll alla människor och husdjur på minst sex meters avstånd
när du hanterar bandsågbladen.
Hoprullade bandsågblad kan plötsligt fjädra ut med avsevärd
kraft i någon riktning. Hantera alltid hoprullade bandsågblad
(även de som är förpackade i kartonger) med största varsamhet.
Använd alltid skyddsglasögon vid skärpning av bandsågblad.

Håll bandsågbladet framför dig
genom att greppa på utsidan
av bandsågbladet med händerna riktade uppåt. Tänderna ska
peka uppåt. Ditt grepp ska vara
lite mer än axelbrett.
Håll ungefär 90 cm av bandsågbladet mellan dina händer.

Vik bandsågbladet inåt samtidigt som du vrider dina handleder inåt och nedåt.
Hela tiden ska du hålla bandsågbladets nedre del stilla med
din fot.

18-2.

Fortsätt att föra händerna samman
och nedåt. Lyft bort foten från
bandsågbladets undre del och
slutför hoprullningen.

AVSNITT 19

19-1.

SMÖRJNINGS- OCH UNDERHÅLLSSCHEMA
Korrekt och löpande underhåll är absolut nödvändigt för operatörens säkerhet, goda resultat och längsta möjliga livslängd på din investering.

VARNING! När motorn är igång får du inte justera bandsågbladet, ta bort
eller sätta i bandsågblad eller utföra andra underhålls- eller inställningsarbeten. Stäng alltid av motorn (dra ut tändningsnyckeln) och håll motorn avstängd
om du ska utföra något av ovannämnda arbeten. Läs anvisningarna i motorhandboken för säker avstängning så att du förhindrar att motorn startas oavsiktligt.
1.

Bandhjulets kullager – Smörj in före användning varje dag. Använd universal- och högtrycksfett. Vid drift vintertid används lågtemperaturfett.

2.

Bladspännare – Smörj in gänghålet gängorna på T-handtaget för åtdragning var 30:e dag.
Använd universal- och högtrycksfett.

3.

Kantstödsskruvar – Smörj in regelbundet.

4.

Remmar – Kontrollera regelbundet skicket på den drivna och odrivna remmen. Kontrollera
att bandsågbladet inte stöter emot bandhjulen.

5.

Drivrem – Kontrollera regelbundet att drivremmen är spänd. Den ska inte böja sig mer än
drygt 1 cm.

6.

T-handtag för låsning av såghuvud – Smörj in gängorna var 30:e dag.

7.

Motviktsystemets fjäder och lager – Smörj regelbundet. Regelbunden applicering av olja
garanterar god smörjning och skydd mot rost.

8.

Bandsågbladets vertikala styrstång – Smörj in regelbundet med lätt maskinolja och torka
av eventuella rester.

9.

Bandhjulskydd – Ta regelbundet bort sågspånsrester som kan samlas inuti hjulskydden.

10.

Stockbäddens horisontella inriktning – Kontrollera dagligen att bandsågbladet är horisontellt inriktat till tvärstyckena.

11.

Spårrengörare – Se till att båda spårrengörarna alltid är indränkta med en 50/50-blandning
av motorsågsolja och fotogen (eller diesel). Detta håller slädens hjul och spår insmorda och
förebygger ansamlingar av sågspån och kåda.

19-2.
12.

Vattenflaska – När sågverket inte används ska vattenflaskan vara övertäckt eller förvaras inomhus för att förebygga skador på grund av solens UV-strålning.

13.

Smörjmedel för bandsågblad – Använd aldrig diesel eller fotogen för att smörja bandsågbladet. Dessa substanser leder till onödigt stort slitage på remmarna och försämrad sågprestanda.
Vid användning vintertid ska vattnet som används som smörjmedel bytas ut mot spolarvätska.

14.

Motorn – Kontrollera motorns oljenivå inför varje användningstillfälle och underhåll motorn enligt
instruktionerna från motortillverkaren som anges i motorns bruksanvisning.

15.

Motviktskablar – Motviktskablarna ska före, under och efter varje användning av sågverket
inspekteras avseende alla typer av slitage eller knutar. Se till att kablarna är i perfekt skick. Byt
kablarna vid behov.

16.

Batterikablar – Om din LumberMate är utrustad med motor med elstart måste du regelbundet
kontrollera att batterikablarna inte är slitna. Alla brott i den skyddande isoleringen (manteln) på
batterikablarna utgör en risk för kortslutning.
Kontrollera regelbundet även att skyddsisoleringen (ringen) i batterikablarnas genomföringshål i
korgen är intakt. Om isoleringsringen runt hålet är sliten eller helt saknas utsätts batterikablarna
för ökat slitage.

KOM IHÅG! Garantin för LumberMate täcker inte, bland annat, reparationer som beror på att ägaren
eller operatören inte underhållit utrustningen korrekt. Se garantivillkoren i Avsnitt 1 i denna handbok.

Om din LumberMate är utrustad med ett batteri (för motor med elstart eller andra elsystem)
måste du säkerställa att du inte kortsluter någon del av elsystemet. Om det uppstår en kortslutning i elsystemet kan motviktskablarna plötsligt brista så att såghuvudet faller ned med våldsam
kraft och förorsakar allvarliga personskador.
1)
2)

3)
4)

Kortslut aldrig batteriets plus- och minuspoler. Låt aldrig metallföremål komma i kontakt
med plus- eller minuspolen på batteriet.
Korgen uppe på släden är ingen verktygslåda. Använd den aldrig för att förvara andra
saker än batteriet, vattentanken av plast och bensintanken av plast. Du kan oavsiktligt
kortsluta batteriet om ett verktyg eller annat metallföremål kommer i kontakt med batteriets
plus- och/eller minuspol.
Kontrollera regelbundet att batterikablarna inte är slitna. Alla brott i den skyddande isoleringen (manteln) på batterikablarna utgör en risk för kortslutning.
Kontrollera regelbundet korgen och säkerställ att skyddsringen i batterikablarnas genomföringshål i korgen är intakt. Om ringen runt hålet är sliten eller helt saknas utsätts batterikablarna för ökad risk för slitage och kortslutning.

AVSNITT 20

20-1.

SÅGNING
Val av plats
Vare sig du väljer en plats som är belägen nära de fällda träden, din byggnad eller din
lastplats ska du alltid prioritera säkerheten och produktiviteten.
Underlaget ska vara fast, inte mjukt eller vått. Stockarna ska staplas på timmerställningar
som är lika höga som sågverkets stockbädd. Därmed kan du enkelt och säkert rulla över
stockarna till stockbädden med ett brytjärn. Placera sågverket på så vis att vinden blåser
bort sågdammet från dig. Uppställningsplatsen ska vara plan och ha tillräckligt med utrymme för stockar, bakar och sågat timmer. Om du måste transportera sågat timmer till en
annan plats ska du arrangera arbetsplatsen så att nysågat timmer kan flyttas direkt från
sågverket till en släpkärra eller pickup. Håll staplarna med stockar åtskilda. En för lövträ
och en för barrträ. Av säkerhetsskäl bör staplarna inte vara högre än 90 till 120 cm.

Uppställning av sågverket
LumberMate är avsett att användas med sågverket stabilt placerat på marken.
Om sågverket ska ställas upp på en permanent plats rekommenderar vi att det placeras
något upphöjt på ett fundament av massiv cement. Men det kan även vila på 2 x 6 eller 4
x 6 timmerstockar som placeras under varje tvärstag. Om sågverket arrangeras permanent på detta sätt ska du regelbundet kontrollera stockbäddens avvägning, speciellt vintertid då marken påverkas av tjäle.

AVSNITT 21
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SÅGNINGSMETODER
Rulla över en stock till sågverkets stockbädd med ett brytjärn. Rulla fram stocken mot stockstöden. Stockens ände får inte sticka ut över mittpunkten på det sista tvärstycket. Detta är
ändläget för sågning.

Vrid stocken till det läge som ger bästa utbyte av sågat virke. Om det finns en tydlig konisk
form från ena änden till den andra måste du lyfta upp den smala änden genom att lägga en
planka som mellanlägg under stocken. Ex: Om skillnaden mellan rotänden och den smala
änden är 5 cm lägger du en 2,5 cm tjock bräda under den smala änden.
Spänn fast stocken med kantstöden. För fram släden nära stocken. Ställ såghuvudet i läge
och lås det på operatörssidan och gör det första snittet.
TIPS: Vid större stockar låser du på båda sidor om såghuvudet inför de första snitten.
Kontrollera att bandsågbladet går fritt från stockstöden och kantstöden.
Ställ in den inställbara bladstyrningen till ett spel på 2,5 cm från stocken.
Justera vattenflaskan så att en liten mängd kylvatten droppar ned på bandsågbladet.
VIKTIGT:

Använd aldrig dieselbränsle eller fotogen i vattenflaskan. Använd enbart vatten
eller vindrutespolarvätska. Inget annat.

21-2.

Aktivera gasreglaget. För släden framåt och mata bandsågbladet varsamt genom stocken.
När bandsågbladet är helt inne i stocken ökar du matningshastigheten.
Matningshastigheten ska vara så hög att bandsågbladet skapar ett rakt snitt med rena ytor.
För barrträstockar upp till en diameter på 30 cm produceras bra virke med en relativt hög
matningshastighet. Sakta ned vid kvistar och använd lägre matningshastighet på större
stockar. Fortsätt köra sågen i längsled genom stocken och sänk matningshastigheten när
du når stockens ände. När du kommit igenom stocken för du tillbaka gasreglaget och låter
bandsågbladet stanna. Ta bort baken och rulla tillbaka släden till utgångsläget.
VARNING! Bandsågbladet får inte vara i rörelse när du drar tillbaka släden. I annat fall kan
bandsågbladet lossna från bandhjulen.
Placera släden och såghuvudet i läge för nästa sågsnitt. Nästa passering genom stocken
skapar ett barkkantat timmer (en bräda med bark på båda sidor). Lägg det barkkantade
timret åt sidan för kantning senare. Kantning kan ske genom att barkkantat timmer i
samma storlek ställs på kant i grupp. Spänn fast dem och såga sedan bort de råa kanterna.
När du sågat ena sidan av stocken vrider du på stocken 90 grader så att den nysågade
ytan vilar mot stockstöden. Spänn fast stocken i detta läge. Såga bort baken på den här
sidan på samma sätt som på andra sidan.
Såga bort baken på de två återstående sidorna. För de två sista sidorna behöver du inga
mellanlägg.
Stockstöden kan sänkas till en lägre position när du har tre plana sidor.
ALTERNATIV METOD: Vrid stocken 180 grader så att stockens nysågade yta vilar mot
tvärstyckena. Då kan du såga i rent trä vid tredje passagen.
VARNING! Kontrollera före varje sågsnitt att bandsågbladet går fritt från stockstöden och
kantstödet.
Innan du vänder på stocken sista gången för att såga bort baken på den fjärde sidan
måste du kontrollera att klovens bredd kan divideras jämnt med dimensionen på det färdiga virket. Denna dimension blir brädornas bredd. Bekvämast är att såga kloven till samma
bredd som de brädor du vill tillverka - till exempel 6” (och inte 6 7/8”). Kontrollera detta
genom att sänka ned bandsågbladet till den punkt där det precis vilar på klovens ovansida.
Sågdjupsindikatorn visar hur mycket trä som finns kvar under bandsågbladet.
TIPS: När du med ögonmått bestämt var du vill göra ditt första sågsnitt på den fjärde sidan
kontrollerar du sågdjupsindikatorn och finjusterar den lodräta inställningen tills indikatorn
visar
ett värde som gör det möjligt att såga upp den önskade dimensionen.
Ta bort baken och det barkkantade timret på den fjärde sidan. Nu är kloven klar för att
sågas upp i brädor i önskad tjocklek.

21-3.

BYTE AV BANDSÅGBLAD
VIKTIGT: Bandsågbladet måste bytas ofta för att bästa möjliga prestanda ska säkerställas. Under en arbetsdag på åtta timmar behöver du normalt fem skarpa och korrekt
skränkta bandsågblad.
Om du inte använder skarpa och korrekt skränkta bandsågblad blir sågsnitten vågformade
eller inexakta.

VARNING!

Bandsågbladen är extremt vassa och farliga.

VARNING!

Använd alltid skyddsglasögon, läderhandskar, godkända skyddsskor med
stålhätta och långbyxor när du hanterar bandsågbladen.

VARNING!

Håll alla människor och husdjur på minst sex meters avstånd när du hanterar
bandsågblad.

VARNING!

Hoprullade bandsågblad kan plötsligt fjädra ut med avsevärd kraft i någon
riktning. Hantera alltid hoprullade bandsågblad (även de som är förpackade
i kartonger) med största varsamhet.

VARNING!

Använd alltid skyddsglasögon vid skärpning av bandsågblad.

Byte av bandsågblad:
1. Eliminera spänningen i bandsågbladet genom att vrida T-handtaget för bladspänning
(detalj 92) moturs. Skjut in den skjutbara axelkonsolen (detalj 88) och T-handtaget för bladspänning för att släppa efter på bandsågbladet.
2. Lossa bladskydden och dra av dem.
3. Ta bort bandsågbladet från bandhjulen.
4. Sätt det nya bandsågbladet på bandhjulen i korrekt läge (den undre raden med sågtänder
ska peka mot sågdammsutloppet).
5. Spänn T-handtaget för bladspänning till läge 1/2” på bladspänningsskalan.
6. Rotera bandsågbladet för hand i sågsnittets riktning. Kontrollera samtidigt att bandsågbladets spårning inte har ändrats.
7. Kontrollera att bandsågbladet är korrekt placerat på bladstyrningsrullarna.
8. Sätt tillbaka och lås bladskydden innan du börjar arbeta igen.

21-4.

Bandsågblad Goldline Premium™
LumberMate levereras med ett 1 1/4” x 3,6 meter x 1,1 mm Goldline Premium™ bandsåg-blad av kiselstål (7/8” tanddelning).
Ring Logosol för beställning av Goldline.Premium™ bandsågblad (säljs i förpackning om
10).
Goldline Premium™ bandsågblad finns även i dimensionen 1 1/2” x 3,6 m x 1,1 mm
(7/8” tanddelning) (förpackning om 10).

Koboltbelagda bandsågblad
Du bör investera i koboltbelagda bandsågblad om du planerar att såga:
1. Stockar som kan innehålla spikar eller andra metallrester.
2. Telefonstolpar, ladugårdsreglar, slipers eller liknande material.
Ring Logosol för beställning av koboltbelagda bandsågblad (säljs separat).
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ANVÄNDBARA TIPS VID SÅGNING
1. Träddiameter
Vid sågning av en stock med stor diameter krävs större kraft än vid mindre stockar. När du
sågar ett stort träd (mer än 35 cm) kan bandsågbladet ha en tendens att göra sågsnittet
vågigt. Sänk därför matningshastigheten. Ett slött bandsågblad kan fungera tillfredsställande
på mindre stockar, men förorsakar vågiga sågsnitt på större stockar.
2. Sågning av ek
Garvsyran i träet kan ge en blå fläck i virket när det kommer i kontakt med stål. Detta kan
tvättas bort med vatten om du åtgärdar det så snart timret lämnat sågverket.
3. Vedens densitet
Hård och tät ved, som till exempel ek och hickory, måste sågas med lägre matningshastighet.
Om matningen är för forcerad blir sågsnittet vågigt. Även densitetsvariationer i form av kvistar
och klykor inne i stockarna kan ge upphov till vågiga sågsnitt. Du “känner” dessa effekter när
du matar LumberMateTM manuellt. Därför ska du anpassa matningshastigheten. Ett skarpt
bandsågblad minimerar effekterna från hårda och täta kvistar.
4. Bandsågbladets spänning
Rätt bladspänning är viktigt för att bandsågbladet ska spåra korrekt och inte slitas ut i onödan. På bladspänningsskalan ska spänningen dras till 3/4-märket (MAX) och sedan lättas 1/2
varv. Detta ger rätt spänning oavsett vilket träslag du sågar. För att förlänga bandsågbladets
livslängd ska du alltid slacka på bandsågbladet när sågverket inte används.
5. Motorvarvtal
Kontrollera regelbundet att motorn kan varva till fullt varvtal. Ge fullt gaspådrag med gasvajern och prova sedan om det går att ge ännu mer gas med gasspjället på motorn. Om det går
att röra gasspjället på motorn ännu mer måste du justera om gasvajern så att maxvarvtalet
kan uppnås.
6. Rått virke eller gamla, torra stockar
Nykapat, rått virke är bäst. Bandsågbladen håller sig skarpa längre tid vid sågning i rått virke.
På äldre, torra stockar har cellväggarna hårdnat så att de blir svårare att såga igenom. Räkna
med att skärpa bandsågbladen dubbelt så ofta när du sågar torra stockar jämfört med rått
virke.
7. Frusna stockar
Fruset barrträ är i allmänhet svårare att såga än fruset lövträ. En del träslag, som exempelvis
poppel, är enklare att såga frusna, eftersom fibrerna rycker mindre då. Resultatet blir en jämnare yta. Ett annat intressant faktum är att det är svårare att såga stockar som är delvis frusna. Lösningen blir då att vänta tills hela stockarna är frusna eller tills de är helt upptinade.
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8. Skydd/lagring av stockar
Som tidigare nämnts bör stockarna sågas så snart som möjligt efter fällning, framför allt i
varm väderlek. Om stockarna inte kan sågas upp inom en rimlig tidsperiod ska de lagras
på ett som minimerar defekter i form av krympning (ändsprickning) och angrepp från
svamp, bakterier och insekter. (Svamp och insekter är inaktiva vid temperaturer under
0°C.)
Ändsprickning kan förebyggas genom att stockändarna skyddas med en oljebaserad färg
eller bivax. Denna beläggning ska vara så tjock att den täcker alla porer och sprickor på
ändarna. I varm väderlek utvecklas blånad från svamp i splintved två veckor efter fällning.
Ett kemiskt, svampdödande medel som appliceras på stockändarna och sedan övertäcks
med ett skydd kan ibland förhindra sådan blånad, men det finns ingen garanti.
9. Bandsågbladets prestanda
För att få ut högsta möjliga prestanda ur ditt bandsågblad rekommenderas att du kontinuerligt
droppar vatten på bandsågbladet när det är i ingrepp och rörelse. Långsamt droppande
vatten (ca fyra liter per timme) rekommenderas. Då uppnås följande:
• inget sågdamm byggs upp på bandsågbladet
• ingen kåda byggs upp på bandsågbladet vid sågning av barrträ
• vattnet smörjer och kyler bandsågbladet vid sågning och förlänger dess livslängd
10. Flera stockar samtidigt
Om träden är små och enhetliga kan två eller tre stockar spännas in och sågas samtidigt.
Denna teknik fungerar bra vid sågning av dimensionerna 4 x 4 och 6 x 6.
11. Cederstockar
Cederbark (och cederträ) är mycket nötande. När trädet växer samlas mineraler i barken
och i veden längs hela trädet. Därför rekommenderas att trädet avbarkas. Du måste räkna
med att byta bandsågblad oftare när du sågar ceder. Det kan även vara nödvändigt att
använda sågkedjeolja för att förhindra att den mycket fina barken på torra cederstockar
fastnar på sågtandens spånyta.
12. Vintersmörjning av bandsågblad
Bandsågbladet vintersmörjs med vindrutespolarvätska eller en blandning av 20 delar vatten och en del isopropylalkohol. Olja, alifatnafta eller lösningsmedel av olika slag rekommenderas inte för smörjning av bandsågbladet vintertid. Sådana substanser bryter ned
remmarna och är dessutom inte miljövänliga.
13. “Känn” sågsnittet
Titta alltid på och “känn” sågsnittet när du sågar. Försök såga med optimal matningshastighet, men håll alltid ett öga på sågsnittet, och “känn” det, när du sågar. Då kan du sänka
matningshastigheten om sågsnittet blir vågigt. Forcera aldrig sågningen. Ge bandsågbladet tid att såga korrekt. Om du forcerar sågningen med ett slött bandsågblad blir sågsnittet
vågigt. Detta gäller alla sågverk med bandsågblad, oavsett märke eller antalet hästkrafter.
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14. Inställning av bladstyrning
Ställ alltid bladstyrningsarmen så nära stocken som möjligt. Då får bandsågbladet maximalt
stöd vid sågningen.
15. Rengöring/avbarkning av stockar
Det är viktigt att stockarna är rena. Smutsiga stockar gör att bandsågbladet snabbt blir slött.
Om smuts har frusit fast på stocken är problemet mycket allvarligare. Några rengöringsmetoder:
• Rengöring med en högtryckstvätt på 500 PSI (ca 35 bar) eller mer fungerar utmärkt.
• Om sågverket är uppställt på en plats med tillgång till en trädgårdsslang är detta en bra
lösning.
• Avbarkning är en annan lösning, men inte lika attraktiv. En del sågverkare avlägsnar barken endast där bandsågbladet möter stocken. Du kan även försöka placera stocken så att
den smutsigaste ytan inte sågas. En halvrund spade med kort handtag är ett bra avbarkningsverktyg.
• En borste med mycket styva borst är ett bra rengöringsverktyg för stockar.
16. Bandsågbladets livslängd
För att få längsta möjliga livslängd på bandsågbladet ska du slacka på bladet när du inte
använder sågverket. En annan mycket viktig åtgärd är att demontera bandsågbladet och
skärpa det innan tänderna visar tecken på slitage. Du märker att bandsågbladet inte sågar
lika enkelt och att du måste pressa på mer för att bibehålla såghastigheten. Slöa bandsågblad alstrar värme, vilket bidrar till för tidiga utmatningssprickor, bladbrott och vågiga sågsnitt.
Det är mycket bättre att skärpa bandsågbladet för tidigt än för sent.
17. Vattenflaska
Tillsätt ett par matskedar flytande diskmedel till en full vattenflaska. Det hjälper till att smörja
och rengöra bandsågbladet. Håll vattenflaskan skyddad så att den utsätts för mindre av
solens UV-strålar och därmed får längre livslängd.
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FELSÖKNING
Problem

Orsak

Lösning

Bandsågbladen blir snabbt
slöa.

- Smutsiga stockar.

- Avbarka stockarna där bandsågbladet går in.

Vågformade snitt.

- För hög matningshastighet.

- Sänk matningshastigheten.

- Slött bandsågblad (nio gånger av tio är
detta problemet).

- Skärp bandsågbladen. OBS:
Bandsågbladen behöver normalt
bytas med intervaller på 1 1/2
timme. Det räcker med att såga en
smutsig stock för att bandsågbladet ska bli slött. HÅLL
BANDSÅGBLADET SKÄRPT! BYT
OFTA!

- Kåda byggs upp på bandsågbladet.

- Rengör bandsågbladet.

- Bandsågbladet är otillräckligt spänt.

- Spänn bandsågbladet på nytt.

- Den inställbara bladstyrningsarmen är
inte tillräckligt hårt åtdragen.

- Dra åt T-handtaget för bladstyrningsarmen.

- Tänderna felaktigt skränkta.

- Skränk om tänderna eller byt bandsågblad.

- De sågade stockarna är delvis frusna.

- Låt stockarna tina eller frysa helt.

- Om bandsågbladet tidigare lossnat
från bandhjulen deformeras bandsågbladet. Detta gör att sågbladet dyker
och att snitten blir vågiga.

- Kassera bandsågbladet och montera ett nytt bandsågblad.

- Bandsågbladet är otillräckligt spänt.

- Spänn enligt specifikationerna.

- För hög matningshastighet.

- Smörj gängorna på T-handtaget.

- Tänderna är inte korrekt skränkta.

- Sänk matningshastigheten.

- Bandsågbladet löper utanför flänsen
på bandsågbladets styrrulle.

- Skränk om enligt specifikationerna i
handboken.

Bandsågbladet dyker ned vid
sågning.

- Placera bandsågbladet korrekt på
bandhjulen och gör om inmatningsproceduren. OBS: Varje gång du
monterar ett nytt bandsågblad,
kontrollera att bandsågbladet ligger
på bandhjulen och att bladstyrningsrullarna står i rätt läge.
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Problem
För tidigt bladbrott.

Orsak

Lösning

- Bandsågbladet för hårt spänt.

- Minska bandsågbladets spänning.

- Rullstyrningen är inte inriktad till bandhjulen.

- Rikta in rullstyrningarna igen enligt
anvisningarna.

- Slitna remmar på bandhjulen (bandsågbladet vidrör stålet).

- Byt remmar på bandhjulen.

- Stora vibrationer i bandsågbladet.

- Ev. byggs sågdamm och kåda upp
på bandhjulen.

- För stora påkänningar och värmebildning
på grund av slött eller oskränkt bandsågblad.

- Skärp och skränk bandsågbladen.

- Otillräckligt spelrum mellan flänsen på bladets styrrulle och bladets rygg förorsakar
onödiga påkänningar.

- Håll rätt inriktning mellan bandsågbladet och tryckflänsen för varje
bladstyrning.

- Spänningar i stocken.

- Använd sågmetoder som minskar
påkänningarna enligt beskrivningarna i handboken.

- Stockbädden böjer sig under en stor stock.

- Stötta upp hela stockbädden med
shims, nivåinställningsfötter eller
stödben.

- Bladstyrningsrullarna roterar inte.

- Kontrollera om något lager kärvar.

- Rullstyrningarna är felaktigt inriktade.

- Rikta in enligt anvisningarna.

- Bandhjulen är inte rätt inställda.

- Ställ in på nytt.

- Remmarna är platta eller slitna.

- Byt remmar.

- Använder du diesel eller fotogen för att
smörja bandsågbladet?

- Använd inte diesel eller fotogen.
Använd enbart vatten.

Bladstyrningsrullarna roterar
inte.

- Kärvande lager.

- Byt.

Bandsågbladet sågar inte.

- Bandsågbladet har monterats felvänt.

- Ta bort bandsågbladet. Vänd bandsågbladet ut och in. Sätt tillbaka
bladet.

Bandsågbladet slackas inte
när spänningen lossats med
T-handtaget.

- Axelns slidenhet kärvar.

- Ge slidenheten en knuff inåt.

Brädorna är tjocka eller
tunna i ändarna/på mitten.

Bandsågbladet gnisslar.

Bandsågbladet löper inte
korrekt på bandhjulen.
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Problem

Orsak

Lösning

- Remmen slirar. Detta är den mest sannolika orsaken.

- Spänn drivremmen. Om det inte
finns mer justerspelrum i den
odrivna skivans fäste, placera
brickor under fästet så att det
justeras upp.
OBS: Remtillverkarna har en tillverkningstolerans på plus eller
minus 1/2 tum som kan påverka
remlängden märkbart.

- Kopplingen slirar (vid fullt gaspådrag slirar inte den yttre, svarta remskivan).

- Byt kopplingen.

Stockbädden är inte helt rak.

- En tolerans hos stockbädden på +/- 2,4
mm tillåts.
De flesta mindre variationer i stockbädden jämnas ut när spåren monteras. Om
variationerna är större har monteringsanvisningarna sannolikt inte följts. Det är
absolut nödvändigt att alla monteringsanvisningar följs till punkt och pricka.

- Om du vill ha en helt rak stockbädd kan du lägga tunna shims
under spåret.

Såghuvudet rör sig kärvt upp
och ned.

- Styrblocken av plast sitter för hårt.

- Lossa skruven enligt anvisningarna på sidan 7-1. TIPS: Stryk olja
på motviktsfjädern och såghuvudets styrstång.

- Kabelskivorna (detalj 128, sida 11-4A)
sitter för hårt.

- Lossa remskivorna så att de kan
rotera.

- Kabeln är dragen på fel sätt över skruven
(detalj 67, sida 16-1A) på måttstockens
fäste.

- Dra kabeln under skruven.

- Fel avstånd mellan de undre ramarna.

- Lossa alla skruvar på de lodräta
distansstängerna (detalj 58,
sidan 16-1A). Ställ in de undre
ramarna på korrekt mått. Dra åt
skruvarna.

- Slädens hjul är inte rätt monterade.

- Montera slädens hjul enligt anvisningarna på sidan 6-2A.

- Defekt smörjnippel.

- Byt smörjnippeln.

- Defekt bandhjulsaxel.

- Byt axeln.

Bandsågbladet stannar under
sågning.

Bandhjulens axlar kan inte
smörjas.
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Problem
Släden gungar från hörn till
hörn.

Orsak

Lösning

- Slädens hjul är inte nivåjusterade till
spåret.

- Lossa slädens hjulaxelmuttrar.
Låt slädens hjul sjunka till spåret
av sin egenvikt. Dra åt muttrarna.

- Slädens hjul är inte rätt monterade.

- Montera slädens hjul enligt bilden
på sidan 6-2A.

Stockbädden böjer sig under
lasten.

- Stockbädden har inte jämnt stöd längs
lasten.

- Stockbädden måste vara tillräckligt
och jämnt stöttad. Alla nivåinställningsfötter måste ta upp en del av
vikten.

Kloven är inte rätvinklig.

- Stockstöden har inte rät vinkel mot
tvärstyckena.

- Följ anvisningarna för inställning av
rät vinkel på sidan 4-9.

- Bandsågbladet är inte parallellt med
tvärstyckena.

- Ställ in bladstyrningen lodrätt enligt
anvisningarna på sidan 15-1.

- Spill under kloven.

- Ta bort spillet.

- Batteriet är torrt.

- Fyll på batterivätska.

- Vid 20 hk Honda-motor: likriktare har
inte monterats.

- Montera likriktare för 20 hk Honda.
(Se sidan 17-7.)

Batteriet laddas ur.
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UNDERHÅLL AV BANDSÅGBLAD
Korrekt underhåll av bandsågbladen har avgörande betydelse för det sågade virkets kvalitet.
Om det uppstår problem med inexakt sågning, låga matningshastigheter eller vågiga
sågsnitt ligger problemet nästan alltid i bandsågbladet.
När tandspetsarna blir slöa avtar matningshastigheten. Det krävs större kraft för att såga
igenom en stock. Om du försöker hålla en hög matningshastighet med ett slött bandsågblad värms tänderna upp och skränkningen går förlorad. Följden blir för tidigt bladbrott.
Det är alltid bättre att oftare byta till ett skärpt bandsågblad än att skjuta upp bytet och därmed utsätta bandsågbladet för större påkänningar. Ett skärpt och korrekt skränkt bandsågblad sågar rakt och snabbt och är enkelt att arbeta med. Fem bladbyten under en åtta timmars arbetsdag är normalt. En enda sågning i en smutsig stock gör bandsågbladet slött
omedelbart.
Lär dig se tecknen på att bandsågbladet börjar bli slött. Byt ofta till ett nytt bandsågblad.
Om du följer dessa råd får dina bandsågblad längre livslängd.

TANDTERMINOLOGI
Tanddelning: Tanddelningen definieras som antalet tänder per tum eller som avståndet
från spets till spets.
Tandbotten:

Området mellan tänderna ned till bladryggen är sågbladets tandbotten.
Detta område används för att transportera bort sågspånet från sågsnittet.
Djupet på tandbotten måste underhållas då och då i samband med skärpningen.

Tandvinkel:

Tandvinkeln anger hur mycket tandens spånyta lutar framåt uppmätt i grader. Tandvinkeln är resultatet av den vinkel som du använder när du skärper bladet. Vinkeln påverkas även av den frekventa skärpningen av slipstenen.

Spånvinkel:

Spånvinkeln är spånytans vinkel i förhållande till ryggen på bandsågbladet.

Spånyta:

Tandspetsen ned till tandbotten.

Tandrygg:

Tandens baksida från tandbotten upp till tandspetsen.
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Skränkning:

Detta är tändernas förskjutning uppmätt från hyvlingstanden. Det är skränkningen som ger upphov till sågsnittet och sågbladets släppning.

Hyvlingstand: Detta är den raka tand som “hyvlar” bort sågspånet i sågsnittet.

TANDDELNING

TANDVINKEL

SPÅNYTA
TANDLUCKA
BAKSIDA

BREDD

TJOCKLEK
ELLER KALIBER

SÅGSPÅR SKRÄNKNING

VÄNSTERVINKLAD

HYVLINGSTAND
(INGEN VINKLING)

HÖGERVINKLAD

