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 לקוח נכבד,

 ומקווים שתהיה מרוצה מהכלי. Husqvarna תודה שבחרת לרכוש אחד ממוצרי חברת

 ה בינלאומיים והסברים לסמלים אלו.                                          לפניך סמלי בטיחות, הפעל

 אנא הקפידו על הוראות הפעלה אלו בקפדנות!

 המופיעים ע"ג המשור והוראות בטיחות סמלים

 

 הוראות  סמל

בטיחות מיוחדת. סמל מסמלים סכנה, בטיחות ומכוונים ל – סמלי אזהרה 
 מסוכן ! זהירות ! משור שרשרת הינוזה יכול לבוא עם סמלים אחרים. 

 .שימוש לא זהיר או לא נכון עלול לגרום לפציעה חמורה או קטלנית

 קרא את הוראות השימוש  
אם לא תנהג לפי הוראות השימוש המצורפות, יכולה להיגרם פגיעה 

 הפעלת הכלי. חמורה, קרא את הוראות השימוש לפני

 .כפוללמשור החשמלי קיים בידוד  

 הגנה על הראש ,אוזניים ועיניים 
אזהרה: עבודה ללא אמצעי מגן עלולה לגרום לפגיעה חמורה בעיניים, 

 בראש ופגיעה בשמיעה.
 תמיד חבוש קסדה, משקפי מגן ואוזניות בזמן הפעלה.

 .CEמוצר זה תואם את התקנים החלים עפ"י תקני  

לא יושלך לפחי אשפה ביתיים, אלא  מוצר זה – הגנת הסביבה!שים לב 
 בלבד. למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני יובא לנקודות האיסוף המתאימים

 בהתאמהלפי תקנות הקהילה האירופית  הרמת עוצמת הרעש הינ 
  רמת הרעש מופיעה ע"ג התווית של המכשיר. מכשיר.ל

 הפעלה ואחסון 
 .ור בלחות גבוה או גשם, יש לאחסן במקום יבשאין להשתמש במש

באם פתיל ר לפני ביצוע עבודות אחזקה בכלי. נתק כבל חשמל ראשי מהקי 
רק במעבדת  . ההחלפה תתבצעהזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו

 שירות המאושרת ע"י היבואן.

 
 אורך הלהב המירבי המותר.
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 להסמלים המשמשים בהוראות ההפע

 

 הוראות  סמל

 
 החשמל, לפני ביצוע ניקיון, או עבודת תחזוקה.מ מכשירהלנתק את  חובה

 
 בכפפות בטיחות.תמיד להשתמש  חובה

 
 יש לנקות, באופן קבוע, את משור השרשרת.

 
 .מאושרים או במשקפי בטיחות גן פנים להשתמש במ חובה

 
 בצע בדיקה ויזואלית.

 .או מגולגל מפותל יךמאר בכבל להשתמש אין 

 mm² 1,5   -        המינימאלי של החוטקוטר 
 מטר  30   -אורך הכבל המירבי                  
     V 230   -מתח                                      

 זהירות! 
 משורי שרשרת הינם מסוכנים !

 נית.שימוש לא זהיר או לא נכון עלול לגרום לפציעה חמורה או קטל

 

 

  .קרא את הוראות ההפעלה לפני השימוש במשור החשמלי חשוב !

 

 בטיחות ואזהרות כלליות הוראות

  !הוראות כל ואת בטיחות אזהרות כל את קרא אזהרה

 ען בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך,יש לשמור על הוראות הבטיחות כפי שמתואר.למ

 מוש במכשיר.קרא את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני תחילת השי

  . חמורה לפציעה או/  ו שריפה, התחשמלותל לגרום העלול ההוראותעל  אי הקפדה

 קפד על ביצוע הוראות השימוש כנדרש !אנא ה

 

 וכל לשרת אותך בכל עת.תה במקום נגיש על מנת שת ההפעלוהוראחוברת את  שמור

 

 עבודה באזור בטיחות .1

 

 כהים או עמוסים אזורים. היטב ומוארת יהנקי העבודה סביבת על שמור .א

 .תאונותלגרום ל יםעלול      

נוזלים דליקים, גזים או אבק. בכלי  כגון, הנפיצ סביבה ב חשמליים כלים להפעיל אין .ב

 להצית אדים או אבק. יםהעבודה החשמלי נוצרים  ניצוצות, אשר עלול

 אל תפעיל את המכשיר כאשר נמצאים בסביבה הקרובה אנשים,ילדים ובעלי חיים. .ג

המשור החשמלי.   הסחת דעת יכולה  הפעלת בזמן אורח ועוברי ילדים יש  להרחיק

 לגרום לאיבוד שליטה.
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יש לעבוד על קרקע יציבה בזמן הפעלת המכשיר.יש לעבוד בתנאי ראות טובה,  .ד

 הפעל את המכשיר רק באור יום/או אור מלאכותי טוב. 

 

 

 בטיחות חשמל .2

 

 דרך בכל את התקע  תשנה אל לעולם. קעלש להתאים חייבים חשמליים כלים תקעי .א

תקעים ושקעים תואמים ללא כל  הארקה. עם מתאם בתקעי תשתמש אל. שהיא

  .להתחשמלות הסיכון את להפחית ושינוי נועד

רדיאטורים, מקררים , צינורות כגון,מוארקים משטחים עם גוף ממגע להימנע יש .ב

 .מוארק שלך הגוף אם להתחשמלות מוגבר ומשטחים בעלי גוף מתכתי. יש סיכון

 החשמלי מים לכלי כניסת .רטובים לתנאים או לגשם את הכלי החשמלי  תחשוף אל .ג

 .להתחשמלות הסיכון את תגביר

 הכלי ניתוק או משיכה ,לצורך נשיאה בכבל תשתמש אל לעולם. בכבל תפגע אל .ד

. נעים חלקים או דלק, חדים קצוות, ממקורות חום כבלה על שמור. חשמלי מההזנה

להתחשמלות. באם פתיל הזינה ניזוק, כדי  הסיכון את מלופף מגביר  או בל פגוםכ

למנוע סיכון, יש להחליפו. ההחלפה תתבצע רק במעבדת שירות המאושרת ע"י 

 היבואן.

רק בכבל  לעולם השתמש בכבל מאריך המתאים לעבודות חוץ בלבד, השתמש .ה

 מתאים למזג האוויר. IEC 60320-2-3מאריך תקני 

זין את המשור מרשת החשמל רק דרך מפסק לזרם דלף הפועל בזרם שאינו יש לה .ו

 . mA 30 -גדול מ

 

 

 תאישי יחותבט .3

 

שים לב לפעולות אשר אתה מבצע בצורה מושכלת בעת הפעלת , נירע הישאר .א

פעת סמים, אלכוהול שתחת ה ,המשור. לעולם אל תשתמש בכלי בזמן שאתה עייף 

בזמן הפעלת הכלי החשמלי עלול לגרום לנזק  או טיפול תרופתי.  חוסר תשומת לב

 או לפציעה חמורה .

הכולל קסדה,משקפי מגן/מסיכת הגנה, אוזניות  אישי מגן בציוד להשתמש חובה .ב

 שיות.יונעלי עבודה , המקנים תנאים להפחתת הפגיעות הא

למניעת הפעלת המכשיר בצורה לא מכוונת/רצויה ,וודא כי מתג ההפעלה במצב  .ג

OFF נשיאת ור למקור הזינה/כוח ,לאחר אחסון ,שינוע או כל פעולה אחרתלפני חיב .

הכלי עם אצבע על מתג ההפעלה עשויים להפעיל את הכלי בצורה לא רצונית דבר 

 העלול לגרום לתאונות.

הסר כל כלי או מפתח המשמש לתחזוקת המשור לפני הפעלתו . מפתח ברגים או  .ד

הנעים/מסתובבים של המשור עלולים מפתח אחר הנותרים מחוברים לגוף לחלקים 

 לגרום לפגיעה בגוף.

יש ללבוש בגדי עבודה בטיחותיים )צמודים לגוף(ולא רחבים, שמור על שיער ארוך    .ה

 במכשיר. ייתפסעל מנת שלא 

אין לקרב את הגוף לשרשרת בזמן פעולת המשור, אל תפעיל את המכשיר לכיוון  .ו

 ן פעולתו!הרחק גופך מהמשור בזמאנשים העומדים מהצד.

יש לדאוג שהכבל החשמלי ימצא תמיד מאחורי המכשיר, החזק את הכבל מחוץ  .ז

לטווח פעולת השרשרת על מנת למנוע פגיעה בכבל, במקרה פגיעה/נזק בכבל יש 

 .אין לתקן את המכשיר בעצמך –לפנות למעבדת היבואן בלבד 
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 וטיפול במשור תפעולהוראות  .4

לחץ אינו משפר את ביצועיו . הנח למשור , בזמן העבודה משוראל תפעיל לחץ על ה .א

 לבצע את עבודתו בקצב שלשמו נועד ,בהתאם למשקלו ולכוח הכבידה.

 השתמש במשור לחיתוך עץ בלבד! .ב

אין להשתמש עם כלי שמתג ההפעלה עובד לסירוגין. משור אשר לא ניתן לשלוט בו  .ג

 מעבדה מורשית.עם  מתג ההפעלה הינו מסוכן  ויש לתקנו . תיקון יבוצע אך ורק ב

,  האביזרים החלפת, התאמות ביצוע לפני המתח ממקורהמשור  תקע את נתק .ד

 את הפחיתעשויים ל ומניעה אלו בטיחות אמצעינקיטת  .אחסון לפני אוטיפול , ניקוי 

 .בטעות משורה תהפעל של הסיכון

ואינם בקיאים בהפעלה אל תרשה לאנשים שאינם מכירים את הוראות השימוש  .ה

       , ומעלה 16מכשיר,השימוש במכשיר מותר לשימוש לאנשים מגיל להשתמש ב

 .אל תרשה לילדים להשתמש במכשיר

 .אל תפעיל את המכשיר כאשר נמצאים בסביבה הקרובה אנשים,ילדים ובעלי חיים .ו

 המפעיל/משתמש אחראי לתאונות או לאסונות הנגרמים לאנשים אחרים ורכושם. .ז

 יבש והרחק מהישג ידם של ילדים!יש לאחסן את הכלי במקום מוצל ו .ח

תכלול את כל החלקים  זו, בדיקה יש לוודא תקינות הכלי לפני ואחרי כל שימוש .ט

 .הנעים , הברגים וכן שלימות  הכבל המזין

לבצע  מומלץ שמור את הכלי מתוחזק כראוי , הקפד על שימוש בשרשרת מושחזת. .י

 יבואן.טיפולי אחזקה ושירות רק בתחנות השירות המורשות של ה

במידה והמכשיר אינו פועל, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולקחת את המכשיר  .יא

 אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמך!לבדיקה במעבדת היבואן בלבד, 

 

 שירות .5

ת רק באמצעות חלקי חילוף יש לבצע תיקונים על ידי תחנת שירות מוסמכת וזא

 הכלי.ביטחונך ועל דבר אשר יבטיח שמירה על ,מקוריים

 

 אזהרות בטיחות .6

 כי תחילת העבודה לפניוודא . פועל ורשמהכש מהשרשרת הגוף חלקי כל את שמור 

 דעת הסחת של רגע .דבר שוםאינו בקרבת שום חפץ ואינו נוגע ב השרשרת ורשמ

 שלך הגוףפגיעת  או בגדים של להסתבכות לגרום עלול שרשרת ורשמ תהפעל בעת 

 .החשמלי ורשהמ עם 

 חוז את המכשיר בשתי הידיים, תמיד אחוז את המשור אחיזה בזמן העבודה יש לא

, הקדמית איתנה כשידך הימנית אוחזת בידית האחורית וידך השמאלית אוחזת בידית

 אחיזה לא נכונה עלולה לגרום להתהפכות המשור וגרימת נזק או פציעה .

 בלבד ולא על משטחי מתכת על  חשמל הקפד על הנחת המשור על משטחים מבודדי

 .נת למנוע התחשמלות מ

 הכולל קסדה,משקפי מגן/מסיכת הגנה, אוזניות ונעלי  אישי מגן בציוד להשתמש חובה

 עבודה , המקנים תנאים להפחתת הפגיעות האישיות.

  על עץ!נמצא אין להפעיל את המשור בזמן שאתה 

  ובתנאי ראות טובים. יש לעבוד על קרקע יציבה בזמן הפעלת המכשיר 

 על הינך עומד כאשר רק השרשרתאת משור  להפעו נכון משקל יוויש עלתמיד  שמור

 . בטוחו קבוע משטח

  כאשר אתה חותך ענף אשר נמצא תחת מתח, היה ערני וצפה לשחרור פתאומי של

 הענף דבר העלול לפגוע במפעיל או לפרוק את השרשרת .

 לצליפה  נקוט בזהירות כאשר אתה חותך ענפים דקים ושיחים , דבר אשר עלול לגרום

 כלפיך או לגרום לך לאיבוד שיווי משקל.

 .בעת הובלה או אחסון אחוז תמיד את המשור בידית המיועדת בלבד 



 6 

  עבוד תמיד עם שרשרת מתוחה , מושחזת כראוי ומערכת שימון תקינה. 

 .שמור את ידיות הכלי יבשות, נקיות וחופשיות משמן או מגריז 

 תמש במשור לחיתוך חומרי פלסטיק, חומרי המשור מיועד לחיתוך עץ בלבד. אסור להש

 בניה או כל חומר אחר אשר אינו עץ.

 (KICKBACKגורמים ומניעת תופעת רתע פתאומי ) .7

 

 להתרחש כאשר קצה להב המשור נוגע באובייקט או כאשר העץ ולרתע פתאומי על

 סוגר חלקית את החתך וצובט את השרשרת. מגע בקצה במקרים מסוימים עלול 

צביטת  פוך פתאומי/רתע  של המשור בחזרה כלפי מעלה לכיוון המפעיל.לגרום להי

משור השרשרת לאורך החלק העליון של להב המשור עלול לדחוף את הלהב בצורה 

 דולאב לגרום עלולות תגובות אלה תימש תאח מהירה ופתאומית לכיוון המפעיל.

רת עליך לנקוט . כמפעיל משור שרשחמורה לפציעה לגרוםועלול  ורשהמ על השליטה

בצעדים  לשמירת מקום נקי וחופשי לביצוע העבודה בכדי להימנע מתאונות או פציעה.                  

שימוש לא נכון וכדי להימנע בתופעה זו /  השגוי הפעלהרתע פתאומי נוצר כתוצאה מ

  להלן פירוט אמצעי הזהירות המפורטות:

 

את ידיות משור השרשרת,  יםות המקיפשמור על אחיזה איתנה, עם האגודלים והאצבע

די לאפשר עמידה בפני כוחות הרתע הפתאומי. כבשתי הידיים והעמדת הגוף והזרוע ב

כוחות הרתע הפתאומי יכולות להיות מנוטרלות/נשלטות על ידי המפעיל בנקיטת אמצעי 

 בזמן העבודה. הזהירות. לעולם אל תעזוב את המשור

כתפיים, דבר זה מונע אפשרות מגע בקצה הלהב אין להרים או לחתוך מעל גובה ה

 ומאפשר שליטה טובה יותר על המשור במצבים בלתי צפויים.

השתמש אך ורק בלהבים ובשרשרות אשר אושרו וצוינו על ידי היצרן. שימוש בלהבים 

ושרשרות חילופים  לא מתאימים עלולים לגרום לפריקת שרשרת/קריעתה או רתע 

 פתאומי.

כהות רת ותחזוקה לפי הוראות היצרן. הפחתת גובה השרשרת או בצע השחזת השרש

    להגדיל את  הרתע פתאומי . יםהשרשרת עלול

 EL 321 ינתונים טכניים על משור חשמל

 W 2100 ספק מנועה

 + מצמד מחליק

 + בקרת התנעה אלקטרונית

 + תבקרת מהירות אלקטרוני

 + הגנת עומס יתר

 ק"ג   4.4 ללא להב ושרשרת –משקל 

 ק"ג   5.1 כולל להב ושרשרת –משקל 

 ליטר  0.1 נפח מיכל שמן שרשרת

 דקות 20-ל ליטר / 0.1-כ צריכת שמן שרשרת 

 אוטומטית משאבת שמון שרשרת

 dB(A)   93 עצמת רעש 

 m/s²   3.4 רטט בחלק הקדמי של הידית

 m/s²   3.7 רטט בחלק האחורי של הידית

 12ס"מ / "  30 מומלץ / חיתוךאורך להב

 14ס"מ / "  35 אורך להב/ חיתוך אופציונאלי

 16ס"מ / "  40 אורך להב/ חיתוך  אופציונאלי

 מ' / שנייה 15.2 מהירות שרשרת

 3/8 שרשרת

 16 "/56 - 14 " /52 - 12 /"45 מספר חוליות שרשרת 
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 . מכסה כונן שרשרת15      בורג מתיחת שרשרת .5

 . מגן יד אחורי16   ן שרשרתמיכל שמפקק  .6

 . גלגל מניע שרשרת17              מדיד שמן חלון  .7

 לוכד שרשרת. 18              חריצי אוורור .8

 בורג מכסה הלהב. 19              פתיל זינה  .9

                                                                   הב השרשרתגלגל ל .20                 הפעלה תגמ .10
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 שימוש בטוח

 

 אזהרה!
 ! פעולה זו עלולה לגרום לעולם אין להפעיל את המשור ביד אחת

 לפציעה חמורה למפעיל, לעוזריו או לעוברי אורח. המשור יוצר לעבודה
 בשתי ידיים בלבד.

 אינם מומלצים בהוראות ההפעלה עלולים להובילשימוש באביזרים אשר 
 לפציעה.  

 חל איסור מוחלט לשנות בצורה כלשהיא את המשור ללא אישור היצרן.
 השתמש באביזרים מקוריים בלבד.שינויים לא מורשים במוצר או שימוש

 לגרום לפציעה חמורה או קטלנית יםבאביזרים שאינם מאושרים עלול
 של המפעיל או של אחרים.

  

 

 אשר,רפויים ותכשיטים מבגדים הימנע. בטוחה בצורה התלבש

 , דבראושרמ בטיחותלבש ציוד . נעים בחלקים להיתפס יםעשוי 

 אשר יעניק לך יציבות ובטיחות מקסימאלית )מומלץ גם לעוזרים(. 

  

 : לבש

 .מסיכת מגן או משקפי מגן מאושרים 

 .אוזניות הגנה 

  מאושרתקסדת מגן. 

 חות מאושרים בעלימגפי/נעלי בטי 

 מגן כיפה מפלדה וסוליה מונעת החלקה.      

 ,בגדים נוחים ללא הפרעת תנועה 

 מומלץ בגדים עם הגנה למשורים.      

 םנגד משורי הכפפות עם הגנ. 

 

 

 החזק תמיד ערכת עזרה ראשונה בצורה זמינה !

 

  ילדים,    בעלי שמור מרחק מאנשים אחרים בזמן שהשרשרת בתנועה. הקפד על כך שדאג ל

חיים ואחרים נמצאים הרחק מסביבת העבודה. אל תניח לאנשים שאינם בקיאים להשתמש 

 בכלי או עם הכבל החשמלי.

  שרשרת בתנאים את משור ה היטב. אל תפעיל תומואר נקייהשמור על סביבת העבודה

רום קצר לג להעלובגשם או שלג. חדירת הרטיבות לתוך המנוע , , סביב מיםותרטובים או לח

 .חשמלי

  ,שים לב לפעולות אשר אתה מבצע בצורה מושכלת בהפעלת , נירע הישארנהג בזהירות

המשור. לעולם אל תשתמש בכלי בזמן שאתה עייף , תחת השפעת סמים, אלכוהול או טיפול 

תרופתי או במצב של חוסר שליטה פיזי.שמור את כל חלקי גופך הרחק מהשרשרת או 

נוגעת  ההשרשרת או המנוע פועלים. הבטח תמיד כי השרשרת אינמהחלקים הנעים בזמן ש

 בשום דבר לפני שהשרשרת מתחילה לנוע.
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 .חשמל מתכת שונים הנעוצים באדמה או עם המנע מנגיעה בחפציהישמר מפני הלם חשמלי.  

  אל תפגע בכבל החשמלי. לעולם אין להרים או לשאת את המשור על ידי הכבל החשמלי. אין

של הכבל. שמור על הכבל הרחק ממים, שמן  טלטולע ניתוק המכשיר מההזנה על ידי לבצ

במעבר דלתות, גדרות או חפצי מתכת אחרים  יינזקוחפצים חדים. הזהר שהכבל לא ימחץ/

 העלולים להוליך חשמל.

  בדוק את המשור ואת כבל החשמל לפני השימוש. אין להשתמש עם כבל פגום. באם נתגלה

וזאת רק על ידי מעבדה מאושרת על ידי היבואן בכדי  ובה להחליף את הכבלפגם בכבל , ח

 למנוע מפגע בטיחותי. שמור על ידיים נקיות , יבשות וללא שומן.

 .וודא שכלי העבודה המיועדים לטיפול במשור יוסרו לפני חיבור המשור לרשת החשמל 

 !לעבודות חוץ ים אהמת השתמש תמיד רק בכבל וודא שהכבל המאריך תקין, ובמצב טוב

 מתאים למזג האוויר. IEC 60320-2-3רק בכבל מאריך תקני  בלבד, השתמש

  כאשר נושאים את משור השרשרת, חובה להפסיק את פעולת המנוע, החזק את האצבע

 מחוץ למתג ההפעלה וכוון את להב המשור מחוץ לגופך.

 על בזרם שאינו גדול הפו תקין יש להזין את המשור מרשת החשמל רק דרך מפסק לזרם דלף

 . )ממסר פחת( mA 30 -מ

  .בידוד כבול ! המשור החשמלי הינו בעל בידוד כפול להגנה נוספת מפני התחשמלות 

  השתמש במשור לחיתוך עץ בלבד. אין לחתוך מתכת, פלסטיק, חומרי בניה או כל חומר אשר

או אובייקטים אינו עשוי מעץ. אל תשתמש בלהב השרשרת על מנת להרחיק ענפים,שורשים 

 אחרים.

  ,וודא כי הינך יכול לנוע ולעמוד בצורה בטוחה בעת העבודה בכל עת. הזהר משורשים

אבנים, ענפים, בורות תלוליות וכל דבר העלול להוות מכשול כאשר אתה נע. היה זהיר 

במיוחד בעבודה על מדרונות. בזמן העבודה ובזמן התנועה הישמר תמיד ממגע עם להב 

מנת לאפשר  ז את המשור תמיד בשתי ידיים והחזק אותו קרוב אליך עלהשרשרת. אחו

 שליטה מירבית על הכלי.

  אל תפעיל לחץ חזק על המשור בעת החיתוך. כאשר השרשרת מושחזת כראוי , לחץ קל

 מספיק. הפעלת לחץ על להב המשור בסוף חיתוך הענף עלול לגרום לאיבוד שליטה.

  הניסור.אבטח בולי עץ קצרים לפני תחילת 

  שיחים או ענפים הקפד על התנהלות זהירה בפרט בעת חיתוך ענפים קטנים והימנע מניסור

דקים רבים בבת אחת. ענפים דקים יכולים להיתפס בשרשרת בצורה אלימה ועלולים לגרום 

 לפציעה חמורה.

  מומלץ להגביל את קוטר העץ המנוסר לפי אורך להב השרשרת כך שהחיתוך יעשה בחיתוך

 ) ראה המלצות לאורכי להב השרשרת לפי דגם המשור (.אחד 

  ממשיכה לנוע זמן קצר לאחר שחרור מתג ההפעלה )באטיות(.השרשרת 

  זינת החשמל לפני טיפול במשור. חובה לנתק את המשור ממקור 

  משור השרשרת עומד בכל תקני הבטיחות הנדרשים. תיקונים יעשו תמיד אך ורק בתחנת

 בחלקים מקוריים בלבד.שירות מוסמכת ושימוש 
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  בדוק את המשור לפני השימוש וודא שאין חלקים פגומים/שבורים כדי למנוע תקלות וכדי

להבטיח פעולה בטוחה ויעילה. וודא שהחלקים הנעים מחוברים ומותאמים בצורה נכונה. 

השירות  הוראות תחזוקה מופיעות בהוראות ההפעלה. חלקים פגומים יוחלפו רק בתחנות

בלבד. מתג הפעלה פגום/שבור יוחלפו על ידי אנשי שירות מוסמכים בלבד. אין  המורשות

 לעבוד עם מתג הפעלה לא תקין.

  אחסן את המשור במקום בטוח, יבש והרחק מהישג ידם של ילדים, כאשר נדן השרשרת

 מורכב על הלהב והמשור מנותק מזרם החשמל.

 

 הפעלה וכיבוי

 זהירות !      
 עובד הס עליו אתוודא בכל עת שהבסי 

 הינו בטוח ושום דבר לא נוגע בשרשרת      
 מלבד העץ שאתה חותך !      

 שמור על עוברי אורח מאזור העבודה 
 שלך. 

 

 .אחוז בחוזקה בידית הקדמית עם יד שמאל 

 .אחוז בחוזקה בידית האחורית עם יד ימין 

 לחץ לחיצה ארוכה על כפתור נעילת הדק הנעילה  

 י של היד וסחט את מתג ההפעלהעם החלק הפנימ

 עם האצבע שלך.

 

 

 

 

 

 

 

 .עצור את פעולת המשור על ידי שחרור מתג ההפעלה 

  ,הפעל את בלם השרשרת ונתקאם המשור אינו מפסיק 

  ממקור החשמל.

 

 

 

 טיפול ותחזוקה יומי

 
 זהירות !

  נתק תמיד את המשור מזרם החשמל
 לפני ניקוי או ביצוע תחזוקה.
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 :   של המשורהנחיות כלליות לתחזוקה ן להל     
 מהנקודות הללו, תבמקרה של ספק בכל אח

 יש לפנות לתחנת השירות או ליבואן.

 

 בדוק את תקינות הכבל החשמל והתקע . .1

 יש להחליף את הכבל או תקע פגום.

 

 

 יש לנקות את פתחי האוורור ולדאוג  .2

  שיושארו פתוחים.

 

 ת אוטומטי.רבדוק שימון שרש .3

 

 את כיוון להב השרשרת במרווחי זמן קבועים שנה .4

 על מנת לחלק את שחיקת הלהב באופן שווה.

 בדוק כי השימון יוצא בצורה סדירה. נקה את חריץ

 להב השרשרת.

 

 בדוק את מצב מתיחת השרשרת, השחז אותה וודא .5

 כי השרשרת נעה בקלות.

 

 גלגל השיניים המניע אתתקינות בדוק את  .6

 אם יש צורך.החלף אותו ב השרשרת, 

 

 הסר את כל השבבים מקצות להב השרשרת. .7

 

 

 מניעת רתע פתאומי
 

 

 סכנה !
 רתע פתאומירתע פתאומי מתרחש בפתאומיות וללא אזהרה. תופעת 

 לכיוון יכולה להיות אלימה מספיק כדי לגרום למשור לנוע בחזרה
  קטלנית.  המפעיל. שרשרת בפעולה עלולה לגרום לפגיעה חמורה ואף

 לטפלכדי ב חייב ללמוד ולהכיר את כל הגורמים לרתע פתאומי המפעיל
 בצורה נכונה ברתע פתאומי.

 

 

 ל מנת למנוע רתע פתאומיעשים לב לכללי הבטיחות 

 ותאונות אחרות שעלולות לגרום לפציעה.

 

 משור השרשרת נזרק הרתע פתאומי הינו תגובה שב 

 ה הלהבשל קצ עליוניםחזרה כתוצאה ממגע עם חלקיו ה      

 הידוע כאזור סכנת רתע פתאומי.      

 .הכיוון של הרתע הפתאומי הינו תמיד באותו מישור של הלהב 

 התגובה הנפוצה ביותר היא שהלהב והמשור נזרקים למעלה      

 ואחורנית לכיוון המפעיל. המשור יכול להיזרק גם לכיוונים אחרים,     

 בהתאם למצב של המשור ברגע של רתע פתאומי.     
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 כללים בסיסיים

 

 

 בהפחתה תידיעת הסיבות ומהות הרתע הפתאומי מסייע 

 או ביטול של גורם ההפתעה. הפתעה מגדילה את הסכנה      

 לתאונה. רוב הרתע הפתאומי הינו קטן , אבל חלקם אלימים      

 והינם מתרחשים במהירות הבזק.      

 ד את המשור בחוזקה עם האגודל והאצבעות עוטףאחוז תמי 

 את הידיות, יד ימין על הידית האחורית ויד שמאל על הידית      

 הקדמית. כל המשתמשים, בין אם הם ימניים או שמאליים ,      

 חייבים להשתמש באחיזה זו, אשר תפחית את ההשפעה של      

 שליטה.רתע פתאומי ועוזרת על שמירת המסור תחת       

  נהג בזהירות רבה בעת חיתוך עם החלק העליון של הלהב 

 )בחלק התחתון של יצירת המגע(. הכוח של פעולת השרשרת      

 ,בצורה איתנהדוחף את המשור לאחור, ואם המפעיל אינו אוחז       

 חריץ  אזור סכנת הרתע עשוי לנוע רחוק מספיק בחזרה לתוך      

 רתע פתאומי. חיתוך עם קצה החלק התחתון הניסור כדי לייצר       

 המשור של הלהב )בחלק העליון של יצירת המגע( מושך את      

 הפעלת לחיצה כנגד העץ המנוסר, תוך כדי עמידה קדימה.      

 יציבה מעניק שליטה טובה על המשור וכתוצאה מכך על הרתע      

 הפתאומי.       

 דיות האחיזה !לעולם אל תעזוב את משור השרשרת מי 

 .מרבית התאונות נגרמות על ידי רתע כאשר נוצר החיבור עם הענף 

 ודא הצבת רגליים בצורה מאובטחת ושאין חפצים בקרבת מקום      

 אשר עשויים להכשיל אותך או לגרום לך לאיבוד שיווי משקל. אם      

 ליצור חיבור עם אתה לא נזהר אזור סכנת הרתע הפתאומי עלול      

 שיח, עץ סמוך או חפץ אחר העלול לגרום לרתע.      

 לעולם אין להשתמש במשור מעל גובה הכתפיים, ואין לנסר עם קצה 

 הלהב. אין להפעיל את משור השרשרת באחיזה על יד אחת בלבד !      

  הנוגעות להשחזת השרשרת ולהב השרשרת .הוראות המלא את 

 רק בחלפים המומלציםבעת החלפת שרשרת ולהב יש להשתמש       

 על ידי היצרן.      

 הקטן ככל שניתן את רדיוס התנועה של קצה הלהב, רדיוס קטן יותר 

 מקטין את אזור הסכנה ואת תופעת הרתע הפתאומי.      

 .שמור על מהירות מלאה בזמן החיתוך 

 מושחזת  על ידי שימוש ברתע נמוך במשורים ושמירה על שרשרת 

 .יםלהיות מופחת יםשל הרתע הפתאומי יכול ותכראוי, כוח      

 

 

 

 בלם שרשרת ושומר רתע

 

 משור השרשרת שלך מצויד בבלם שרשרת אשר נועד לעצור את השרשרת באופן

 רק ומיידי במקרה של רתע. בלם השרשרת יכול להפחית את הסיכון לתאונה , אך 

 משור שרשרת המפעיל יכול למנוע מתאונות אלו לקרות. היה זהיר מאוד בעת הפעלת

 ואל תאפשר להגיע למצב של אזור  סכנת רתע ואל תיצור מגע עם שום דבר.
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 ( בלם השרשרתA או על ידי כוח אינרציהיד ( מופעל באופן ידני )עם )ההתמדה השמאל( 

 הרתע/בלם  מנגנון הפעלתיוצרת את הכוח המפעיל את בלם השרשרת(  רתעשל ה

מחליק אשר מגן על  המשור משלב מצמד הרתע.השרשרת  פועל בכיוון ההפוך לכוחו של 

שהמנוע פועל ,מראה על עומס כאשר השרשרת מפסיקה לנוע בזמן  המשור מפני עומס יתר.

. במקרה זה יש להרפות את הלחץ על המשור  עד אשר השרשרת מתחילה לנוע שוב. יתר

 ושחרר אותו.באופן מיידי  אם המשור נתקע בעץ, עצור מיד את פעולתו

 

 

 

           

  

 

 

 ( בלם השרשרת מופעל גם כאשר שומר הרתעB.נדחף קדימה ) טעון  זה משחרר מנגנון

  קפיץ הגורם למשיכה של פס הבלם בחוזקה סביב בלם התוף.

 

 

 

 

 

 

 הוא  מטרתו של שומר הרתע היא לא רק להפעיל את בלם השרשרת. התפקיד החשוב ביותר

הידית  מפעיל מאבד את אחיזתו עללהפחית את הסכנה של מגע השרשרת במקרה שה

 הקדמית.

  "בעת נשיאתו או בעת הנחתו על הארץ לפרקי זמן השתמש בבלם השרשרת כמו "בלם חניה

גם להיות מופעל  קצרים ! חוץ מהפעלתו האוטומטית במקרה של רתע , בלם השרשרת עשוי

 שרשרת פועלת. באופן ידני וחייב להיות מופעל בכל מקרה של מגע בשוגג עם

 .בלם שרשרת שהופעל ישוחרר ע"י משיכתו חזרה לכיוון הידית הקדמית 

  הינו  בעמוד הקודם, רתע פתאומי יכול להיות מאוד אלים ומהיר כברק. רוב הרתע שצויןכפי

בידיות  נהאית ל אחיזהעאשר זה קורה, חשוב לשמור כקטן  ואינו מפעיל את בלם השרשרת. 

 ור ואין לעזוב אותו.משה

 שוי להיות מופעל באופן ידני או ע"י כוח ההתמדה תלוי בכוח של הרתע! בלם השרשרת ע

מצב הבלימה נקבע על ידי העמדה של המסור ביחס לחפץ אשר גרם מגע עם אזור סכנת 

אם הרתע הוא מספיק אלים ויד שמאל רחוקה מדי להגן על הרתע, בלם השרשרת  הרתע.

במקרה של רתע  גד כוחו של הרתע.מופעל ע"י כוח האינרציה )התמדה( של בלם השרשרת נ

יד קטן יותר או כאשר יד שמאל ליד שומר הרתע, בלם השרשרת מופעל באופן ידני עם 

 שמאל.

  כאשר משור השרשרת מופעל על צידו ומפעילו אוחז את הידית הקדמית בצד, שומר הרתע

ציה לא יושבת ע"י יד שמאל וכתוצאה מכך לא יופעל בלם השרשרת. במצב זה כוח האינר

הוא הדבר היחיד אשר יכול להפעיל את בלם השרשרת, אבל כמו בהפעלה ידנית , דבר זה 

 אינו פועל בכל מצב.

 

 

 בדיקת שומר הרתע

  כגון סדקים.שומר הרתע הנראים לעין ב פגמיםבדוק , 

 הוא נע באופן חופשי מבלי להיות  הזז את שומר הרתע קדימה ואחורה על מנת לוודא כי

 רופף.
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 קת תפקוד בלם שרשרת ידניתבדי    

 בדוק את בלם השרשרת על בסיס יומי או בכל פעם שנעשה 

 אחוז בתקיפות את בלם השרשרת עם יד שמאל שימוש במשור. 

 על הידית הקדמית ויד ימין על הידית האחורית , סובב את שורש

 כף יד השמאל שלך, דחוף את שומר הרתע כדי להפעיל את בלם 

 את הידית הקדמית. השרשרת צריכההשרשרת מבלי לשחרר 

 להפסיק באופן מיידי. אם בלם השרשרת לא מבצע כנדרש, יש

 לפנות לתחנת שירות מוסמכת.

 

 בדיקת תפקוד בלם שרשרת אינרציה    

 ס"מ מעל גזע עץ 45-החזק את להב השרשרת בגובה של כ 

 או מעל אובייקט העשוי מעץ מוצק אחר.

 

 

 

   כפתור ההפעלה. לחץ על 

 

 

  ,צור כמעין ציר בעזרת ידך הימניתשחרר את הידית הקדמית 

 הורד את החלק הקדמי כלפי מטה והכה על הגדם. הבלם צריך

 לפעול כאשר קצה להב השרשרת יפגע בגדם.

   

 

 הרכבת להב וכיוון שרשרת

 

 זהירות !
 נתק תמיד את החשמל לפני כל ביצוע ניקוי או עבודות תחזוקה.

 
 זהירות!

 יכולה לקפוץ מהמוביל שלה במהלך העבודה ועלולה שרשרת רופפת 
 לגרום לפציעה חמורה  ואפילו קטלנית.

      

 

 

 

 השרשרת לאחור לכיוון הידית            משוך את בלם  .1

      הקדמית כדי להבטיח שהשרשרת אינה נעולה. 

 

 

 

 

 

 והסר שחרר את בורג מכסה השרשרת .2

 את המכסה.
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 ב קצה להב השרשרתהתאם את השרשרת סבי .3

 כאשר שיני החיתוך פונים קדימה.

 

 

 

  

 

 החזק את השרשרת מעל קצה להב השרשרת, מקם חזרה .4

 45בכיוון  את קצה להב השרשרת כנגד גלגל שיני ההנעה

 מעלות לראש הכלי. העבר את הקצה החופשי של השרשרת

 סביב גלגל שיני ההנעה , החזר את להב השרשרת למקומו 

 כבה ונגד ראש הכלי ומקם את השרשרת בתוךמעל בורג ההר

 החריץ המוביל של להב השרשרת.

 

 

 

 

 

 

 

 המתיחה לתוך החור של להב השרשרת.מקם את פין  .5

  החזר את מכסה השרשרת למקומה  .6

 והדק את בורג המכסה. 

 

 

 

 

 

 

 

 מתח את השרשרת על ידי הברגת בורג המתיחה עם .7

 ולב.המשכיוון השעון באמצעות קצה המברג במפתח 

 

 

 

 

 

 

 מתוח מדי  אשר יאפשר, אך לא היטבהדק את השרשרת  .8

 בכוח היד בקלות. לחץ על הכפתור לך לסובב את השרשרת 

 בכדי לשחרר את בלם השרשרת.יש להימנע ממגע עם יד חשופה

 לבין השרשרת, השתמש בכפפות בכדי לסובב את השרשרת.  
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 לבהדק את אום מכסה השרשרת בעזרת הכלי המשו .9

 תוך החזקה של להב השרשרת כלפי מעלה.

 

 

 

 

 

 המתח של שרשרת חדשה חייב להיבדק בתדירות גבוהה.  .10

 ביצועיםבדוק את מתח השרשרת במרווחי זמן קבועים בכדי להבטיח 

 טובים וחיי מוצר ארוך יותר.

 .השחיקה גורמת לשרשרת להיות רופפת יותר כתוצאה מהשימוש 

 נה חשובה ביותר על מנת לפצות מתיחת השרשרת בצורה קבועה הי

 על שחיקה זו.

  השרשרת.בדוק את מתח השרשרת לפחות בכל מילוי של מיכל שמן 

 לוכד השרשרת

  .לוכד השרשרת נועד לתפוס שרשרת אשר פורצת או קופצת מהחריץ שלה 

 ראה פרק )עם זאת מצב זה יכול להימנע, אם השרשרת מתוחה כראוי 

 על השרשרת והלהב להיות  (.14-16דף  רתהרכבת להב וכיוון שרש -קודם

 כראוי. מתוחזקים

 וודא כי לוכד השרשרת תקין ואינו ניזוק.

 

 (ימין) אחורימגן יד 

     

  מגן יד אחורי נועד להגן על ידך הימנית במקרה שהשרשרת נקרעת 

 או פורצת מחוץ לחריץ שלה, כמו כן נועד להגן על ידך הימנית מפני      

 אבוד האחיזה כתוצאה מפגיעת ענפים ושיחים .מצב של       

 .וודא כי מגן היד האחורי )ימין( תקין ואינו ניזוק 

    

 מצמד מחליק

      

 משור השרשרת שלך מכיל מצמד מחליק אשר נועד להגן עליו מפני 

 עומס יתר.      

 עבודה ממושכת.לנקות את המצמד המחליק לאחר צורך יש ייתכן  כי       

 קרה של תקלה אנא פנה לתחנת השירות אשר הוסמכה ע"י היבואן.במ      

 

 2000Wהגנה אלקטרונית מפני עומס יתר 

 מסופק עם הגנת עומס יתר אלקטרוני. 2000wמשור השרשרת החשמלי 

 .כאשר מנגנון הגנת עומס היתר פועל, המשור מפסיק את עבודתו 

  אינה תקועה.שחרר את מתג ההפעלה, נתק מרשת החשמל וודא כי השרשרת 

 .לחץ על מתג ההפעלה 
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 אביזרי חיתוך

 סעיף זה מסביר כיצד לבצע תחזוקה נכונה ושימוש

 נכון באביזרי חיתוך:

 .הפחתת רתע פתאומי 

 .הקטנת התדירות של קריעת שרשרת ופריצת שרשרת 

 .השגת אפקט חיתוך מרבי 

 .מאריך את אורך חיי השרשרת 

 חמשת הכללים הבסיסיים

  ורק באביזרי החיתוך המומלצים.השתמש תמיד אך 

 (6-7עמודים )ראה המלצות  

 

 

 

 

 וודא כי שיני החיתוך של השרשרת מושחזות כראוי. בצע את 

 המלצות המדריך. שרשרת אשרההוראות השימוש והשתמש ב

 ראויה מעלה את הסיכויניזוקה או לא מבוצעת בה תחזוקה 

  לתאונה.

 

 

 

 

 על הגובה הנכון בשיני החיתוך הקפד. 

 עבודה עם שיניים בעלת גובה נמוך מגבירה את הסיכון לרתע פתאומי.

 

 

 

 

 

 ! הקפד על שרשרת מתוחה כהלכה 

 שרשרת רופפת יורדת מהמוביל שלה בקלות רבה יותר ומאיצה את

 בלאי הלהב , השרשרת וגלגל הנעת השרשרת.

 

 

 

 

 וודא כי מערכת השימון פועלת כראוי והקפד על ביצוע תחזוקה נאותה 

 . לאביזרי החיתוך 

 

 

 

 

 

 שימון שרשרת ולהב

 זהירות!
 

 שימון שרשרת לקוי עלול לגרום לכשל במשור השרשרת  ועלול לגרום לפציעה
 חמורה  ואפילו קטלנית.
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 שמן שרשת

 השרשרת ולהב השרשרת משומנות ע"י מערכת שימון אוטומטית . אנו ממליצים להשתמש 

 ותחו במיוחד עבור שרשרות המונעים הידבקותרק בשמן המיועד לשרשרות בלבד , אשר פ

 ומאפשרים תנאי עבודה טובים בכל תנאי מזג אויר. יחד עם זאת חשוב להשתמש עם שמן

בעל צמיגות מתאימה. שימוש בשמן לא מתאים עלול להוביל לכשל של משאבת השמן ושל 

 מערכת השימון.

  יאלי אשר מבוסס על שמנים שמן שרשרת איד כיצרנית מובילה של משורי שרשרת , פיתחנו

צמחיים והינו מתכלה לחלוטין. אנו ממליצים להשתמש בשמן הצמחי למען השרשרת והלהב 

 שלך וכן לשמירת איכות הסביבה.

  במידה והשמן הצמחי שלנו אינו זמין, ניתן להשתמש בשמןEP 90. 

 .במידה ואתה זקוק לעזרה בבחירת השמן , אבא פנה למפיץ המורשה 

 עלול להכיל מרכיבים  שהשתמש בשמן מנוע משומש או ישן ! שמן מנוע משומלעולם אין ל

 אשר עלולים לגרום נזק למשאבת השמן, השרשרת והלהב.

 

 מילוי שמן שרשרת

 .כל דגמי משורי השרשרת שלנו כוללים מערכת שימון שרשרת אוטומטית 

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקת מערכת שימון שרשרת אוטומטית      

 שרשרת כאשר להב השרשרת מופנה לכיוון קבוע, לאובייקט בהיר את משור ה יש להביא

, פס של נתזי שמן צריכים להראות ס"מ. לאחר הפעלת המשור לזמן קצר  20-במרחק של כ

 לעין על פני האובייקט הבהיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דקות . 20-מיכל שמן השרשרת מספיק לעבודה רציפה של כ 

 והשלבים הבאים אינם עוזרים, יש  תינה פועלבאם הינך רואה כי מערכת שימון השרשרת א

 לפנות לתחנת שירות מוסמכת .

 

 

 בדוק מעבר שמן לאורך הלהב 

 ובצע ניקוי במידת הצורך.

 

 

 בדוק את חריצי הלהב ובצע ניקוי

 במידת הצורך.
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 השרשרת הנמצאת בקצה הלהב סבבתודא כי 

 מסתובבת בקלות וכי אינה סתומה. נקה ושמן

 ך.במידת הצור

 

 

 בדיקת בלאי השרשרת

 :בצע בדיקה יומית לשרשרת ל 

 סדקים גלויים במסמרות או בחיבורים. -

 נוקשות -

 בלאי חריג במסמרות או בחיבורים. -

 מ"מ אורך שן החיתוך. 3מינימום של  -

 מצביעה על שרשרת שחוקה כל סטייה מנקודות אלו  -

 וחובה להחליפה.

 

 

 

  

 

 

 

 שרשרתה השחזת

י רב בהשחזת שרשרת בצורה נכונה ללא העזרים המתאימים. אנו השרשרת שלך. ישנו קוש

ממליצים על שימוש בהוראות המצוינות במדריך זה בכדי להבטיח יעילות מירבית בחיתוך ובכדי 

 למנוע רתע פתאומי.

 

 אין לעבוד עם שרשרת כהה או שאינה מושחזת כראוי. הצורך בהפעלת 

 לשרשרת לא מושחזת, כמו לחץ חזק על המשור הינו סימן מובהק       

 סורת דקהנתייצר יצירת שבבים קטנים מאוד. שרשרת כהה מאוד       

 כמו אבק ולא שבבים.      

 שרשרת מושחזת כראוי תייצר שבבים גדולים והמשור יחדור בקלות 

 מבעד לעץ.      

 

 

 ושיני השרשרת מורכב( ת מהשן החותכתAומד העומק )-( שן המובילהBהפרש . ) 

 הגבהים ביניהם קובע את העומק של החתך.      

 

 

 

 

 השחזת שיני שרשרת בצורה נכונה, דרושים שופין עגול ומוביל השופין. אנא מלא אחר ל

   הוראות השימוש בנוגע לקוטר השופין המתאים לשרשרת שלך.
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  השחז כאשר השרשרת הינה מתוחה כראוי, שרשרת רופפת או מפותלת מקשה על פעולת

 ה.ההשחז

 

 

 

  תמיד השחז את השרשרת מבפנים כלפי חוץ. הרם את הפצירה 

 בזמן פעולה החזרה.      

 

 סובב את השחז את שיני השרשרת קודם בצד אחד ואחר כך 

 ור על מנת להשחיז את הצד השני.שמה      

 

 

 :בעת השחזת השרשרת שים לב ל 

 

 זווית המשטח העליון

 

 

 

  

 זווית החיתוך 

 

 

  

 אופקית של ההשחזה הזווית ה 

  

  

                                  

                                                                    קוטר השופין 

 

 

 

          

 עומק ההשחזה              

 

 

  פחות מוודא כי כל שיני החיתוך בינם בעלי אורך שווה. כאשר אורך השיניים האופקיות הינו-

 מ"מ ,השרשרת שחוקה ואין להשתמש בה. 3
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 זהירות !
 

  שיני שרשרת אשר לא הושחזו כהלכה עלולות להעצים את נטיית הרתע הפתאומי !

 

 

 הסרת ענפים

 

 ! זהירות
  הסרת ענפים.רתע פתאומי גורם לרוב התאונות מתרחשות כאשר מבצעים 

 ם אשר נמצאים תחת מתח!פיניש לנהוג בזהירות יתר כאשר מסירים ע

 

 כל העקרונות החלים על חיתוך ענפי רוחב חלים גם בעת חיתוך ענפים עבים.

 

 חתוך ענפים מסובכים במספר שלבים.

 

 ודא כי הבסיס שאתה עומד עליו הינו בטוח, בין אם אתה מסתובב או

 עומד במקום אחד. עבוד תמיד כאשר הענף המנוסר הינו לימינך. לשליטה

 תר, אחוז את משור השרשרת קרוב ככל שניתן לגופך.טובה יו

 צולב  חיתוך

 

 חיתוך ענף המחובר על הקרקע. קיימת סכנה מועטה לתקלה במסור או להתפצלות של 

 אדמה בסוף פעולת החיתוך.להימנע מהפעלת המשור בתוך ההגזע, אבל ישנו קושי       

  .פריצת המשור מבעד לגזע. היה זהיר בסוף פעולת החיתוך בכדי להימנע ממגע עם האדמה

 ות, אך היה מוכן לפריצת המשור.המשך את פעולת המשור במלוא המהיר

 

 

 

 

 

 

 

  2/3אם קיימת אפשרות לגלגל את הגזע, הפסק את פעולת החיתוך  

  של קוטר הגזע.      

 

 

 

 

 

  .סובב את הגזע וחתוך את החלק הנותר מלמעלה 

 

 

 

 זהירות !
 אם השרשרת נתקעה בחריץ הניסור, עצור את המשור מייד !

 
 לשחררו. אתה עלול להיפגע ל תנסה לטלטל את המשור התקוע על מנתא
 אם המשור ישתחרר בפתאומיות. הבא את ידית בלם השרשרת למקומה.   על ידי השרשרת 
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 ענף המחובר בקצה אחד. הסבירות הינה גבוהה שהענף יתבקע אם הוא יתבצעיתוך ח 

 י מטה.מהצד העליון כלפ

 

 

 

 

 קוטר (. 1/3-בצע חתך ראשוני מלמטה ) כ -

 

 

 

 

 

 סיים את החיתוך מלמעלה. -

 

 

 

 

 

 חיתוך גזע המחובר בשתי קצותיו. קיימת סבירות גבוהה שהמשור יתקע בחריץ 

 הניסור אם הוא יתבצע ישירות מלמעלה.      

 

 

 

 

 קוטר (. 1/3 -בצע חתך ראשוני מלמעלה ) כ -

  

 

 

 

 

 למטה.סיים את החתך מ -

 

 
 
 

 

 פעולות כריתה

 

 זהירות !
 כריתת עץ היא עבודה שדורשת ניסיון. אל תנסה לכרות עצים אם

 אתה חסר ניסיון. אין לבצע כל פעולה שבגינן לא הוסמכת !

 זהירות !
 צריכים לצבור ניסיון בניסור גזעים על חמור מתחילים מפעילי משור שרשרת

 או על מתקן דומה. עץ 

 זהירות !
 א ממליצים למפעילים ללא ניסיון מספיק בכריתת גזעים גדולים לבצע אנו ל

 כריתת גזע בקוטר העולה על אורך להב השרשרת.
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  דאג שאף פעמים מהגובה של העץ.  2.5אזור סכנה המקיף את העץ הינו עד למרחק של

 לא ישהה בתוך אזור זה בזמן כריתת העץ. אחד

  , עליך  לשטח פנוי מחפצים ולא לשטח אשר יכביד תמיד למקם אותו כווןבמהלך כריתת עץ

לנסר ממנו את הענפים. תנועה ללא הפרעה ובצורה בטוחה הינה בסיס חיוני לעבודה 

 בטוחה.

  .עץ שנתקע הוא מסוכן ביותר.כמו כן, חשוב להימנע מהשענת בול עץ כנגד בול אחר 

 ון הכוחות הצפוי לאחר קביעת המיקום שבו אתה מעוניין להפלת העץ, יש לשקול את כיו 

 לנפילה. כמו כן הדבר מושפע מעובי הענף ומידת ישרות העץ, כיוון הרוח, ריכוז של ענפים

 וכל גורם כמו שלג אשר עלול להכביד על העץ כלפי מטה.

 בכיוון לאחר בחינת כל הגורמים הללו, אתה עלול למצוא שאין ברירה אלא להפיל את העץ 

 ועדף עליך לנפילת העץ עלול להיכשל.הטבעי של נפילה בגלל שהכיוון המ

 גורם חשוב נוסף המשפיע על הבטיחות שלך , אם כי אין לו כל השפעה על כיוון הנפילה, הוא 

 קיומם של ענפים מתים/יבשים העלולים ליפול בעת כריתת העץ.

 הסר את כל הענפים מסביב לבסיס העץ אשר עלולים להפריע למהלך העבודה שלך. הדרך 

 דה הינה מלמטה למעלה וכן שמירת מרחק בינך לבין השרשרת. אין לחתוךהבטוחה לעבו

 תוך או בריחה מילוטענפים מעל גובה הכתפיים. נקה צמחיה או סבך מסביב לעץ ובחר נתיב 

שימת לב למכשולים )אבנים, ענפים, בורות וכו'(. קו המילוט שלך צריך להיות בזווית, 

 נפילת העץ.מעלות מאחורי הכיוון של  135בסביבות 

 

 

 

 

A  - כיוון הנפילה 

 

B  - איזור הסכנה 

 

C  - איזור המילוט 
 

 

 

 כריתה

הפיל את העץ. החריץ העליון והתחתון או חריץ הניסור האופקי לשלושה חתכים נעשים בכדי 

 קובעים את הכיוון שבו העץ ייפול. הניסור הסופי הינו מאפשר לעץ להתמוטט.

 חריץ

ש להתחיל עם החתך בחלק העליון ביותר. שימוש בחלק התחתון בכדי ליצור את החריץ , י

 מעלות כלפי מטה בזוית ישרה לכיוון 45של הלהב )משיכת שרשרת(, יצירת חתך בזוית של 

 הנפילה המיועד.

 

 

לאחר מכן יש לבצע חריץ בחלק התחתון, וודא כי החתך התחתון נפגש במדויק עם  החריץ 

 העליון.

 

  

 

     45העץ והזווית צריכה להיות סביב מקוטרו של  1/4להיות בסביבות עומק חריץ צריך 

 מעלות. 
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 אופקי ובזווית ישרה לכיווןדווקא הקו המוגדר בזווית הפנימית של החריץ חייב להיות 

 הנפילה. של מדויק

 

 

 

 הכריתה תךח

 הכריתה מתבצע מהצד השני של העץ , והוא חייב להיות אופקי. עמוד עם העץ תךח

 לשמאלך וחתוך עם החלק התחתון של להב המשור )משיכת השרשרת(.

 

 

 

 

 ( מעל תחתית חריץ החתך.1 1/2"– 2ס"מ )" 3-5 -מקם את חתך הכריתה כ

 

 

 

 

 

 

חתוך במהירות מנוע מלאה, הכנס את המשור לתוך העץ באיטיות. גלה זהירות מירבית 

לתוך החתך או כפיס כריתה ז מפני תנועת עץ הפוכה לכיוון הנפילה המיועד. הכנס טרי

 בעומק המירבי ככל שניתן.

 

 

 

 

 1/10חריץ ולהשאיר רצועת עץ לפחות  על מנת להשלים, חתך הניסור חייב להיות מקביל ל

 מקוטרו של הגזע אשר ישמש כציר.

 

 

  

 

 העץ משמש למעשה כציר, מנווט את כיוון נפילת העץ. כפיס

 

    

 

 

ר דרכו , או אם החריץ וחתך הכריתה אינם תואמים, העץ אם כפיס העץ קטן מדי או שנוס

 אינו נמצא עוד בשליטה.

 

 

 

 

ככל שחתך הכריתה מתקדם במהירות, העץ עשוי להתחיל בנפילה, בין על ידי עצמו או 

 בעזרת טריז או כפיס כריתה.
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במידה והמכשיר אינו פועל, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולקחת את 
אין לנסות היבואן בלבד, מורשית או במעבדת  ההמכשיר לבדיקה במעבד

 ! לתקן את המכשיר בעצמך

 אחריות
חודשים.  12-הינה ל Husqvarna  321ELדגם  חשמלימשור להאחריות 

הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי, 

השכרה לא תחול כל אחריות על המוצר. האחריות ניתנת לקונה על חלק או 

חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד, בזמן הבדיקה אשר תיערך 

מעת ע"י מחלקת השירות שלנו. אין כל אחריות אחרת נכללת כנ"ל או משת

ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים 

שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או באשמתו עקב אי מילוי כל ההוראות במלואן 

המופיעות במדריך זה וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן 

ן וכו'( . כמו כ , פגיעת להב בגוף קשהלא מתאים קצר חשמלי, מתחבשוגג)

חלקי גומי, להבים  אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות חשמל,

על תיקון וטיפול בידי מי שאינו  וכו', על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני,

מוסמך לכך על ידינו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות תבוטל 

כלי, או תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן ה באופן מידי באם יבוצע שינוי,

השחתת תווית זיהוי הכלי. מימוש האחריות מותנה במשלוח ספח  / פגיעה

ימים למשרדי החברה. כמו כן נדרש מילוי מושלם  14תעודת האחריות תוך 

 של תעודת האחריות הכוללים את דגם הכלי, מספרו הסידורי ותאריך

הקניה.  האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח 

 .דת האחריות והעתק חשבונית הקניהתעו

 היבואן ומעבדת השירות                 

 מחלקת מיכון –הגרעין בע"מ 

 , אזור תעשיה צפוני,2רח' נחל חריף   

 .81106, יבנה 638ת.ד. 

 08-9320444פקס:   08-9320437טל':  

E-mail: hagarin.co.il   

      WWW. hagarin.co.il 


