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Kjære kunde!

Takk for at du har valgt et 
kvalitetsprodukt fra STIHL.

Dette produktet ble produsert med 
moderne produksjonsmetoder og 
omfattende kvalitetssikringstiltak. Vi har 
bestrebet oss for at du skal bli fornøyd 
med dette produktet, og kunne bruke det 
uten problemer.

Hvis du har spørsmål om produktet, 
kontakter du din forhandler eller du kan 
kontakte vårt salgsselskap direkte.

Med vennlig hilsen

Dr. Nikolas Stihl
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Denne bruksanvisningen gjelder for en 
STIHL-motorsag, i denne 
bruksanvisningen også kalt maskinen.

Ikoner

Ikonene som befinner seg på apparatet, 
er forklart i denne bruksanvisningen.

Avhengig av apparatet og utstyret kan 
følgende ikoner være plassert på 
apparatet.

Merking av tekstavsnitt

ADVARSEL

Advarsel om fare for skade eller ulykker 
på personer samt om alvorlige skader 
på gjenstander.

LES DETTE

Advarsel om skade på maskinen eller de 
enkelte delene.

Teknisk videreutvikling

STIHL arbeider kontinuerlig med å 
videreutvikle samtlige maskiner og 
apparater. Vi forbeholder oss derfor 

retten til å endre leveranseomfanget 
med hensyn til form, teknikk og 
utrustning.

Ingen krav kan gjøres gjeldende på 
grunnlag av angivelser og bilder i denne 
bruksanvisningen.

Om denne bruksanvisningen

Drivstofftank; drivstoff-
blanding av bensin og 
motorolje

Tank for sagkjedeolje; 
sagkjedeolje

Blokkere og løsne 
kjedebremsen

Retardasjonsbrems

Kjedets løperetning

Ematic; mengdejustering 
sagkjedeolje

Stramme sagkjedet

Innsugsluftkanal: 
vinterdrift

Innsugsluftkanal: 
sommerdrift

Håndtaksoppvarming

Aktivere 
dekompresjonsventilen

Aktivere 
drivstoffhåndpumpen
MS 362 C-M 139
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Generelt

Følg de nasjonale bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven og evt. andre lokale 
sikkerhetsforskrifter.

Nasjonale og regionale/lokale forskrifter 
kan evt. begrense bruk av motorsager 
som forårsaker støy til visse tidspunkter.

For den som arbeider med motorsagen 
for første gang: La selgeren eller en 
sakkyndig vise deg hvordan den 
håndteres på en sikker måte, eller delta 
på et kurs.

Mindreårige må ikke arbeide med 
motorsagen, unntatt ungdommer over 
16 år som får opplæring under tilsyn.

Barn, dyr og tilskuere må holdes unna.

Brukeren er ansvarlig for ulykker eller 
farer som andre personer eller deres 
eiendom utsettes for.

Motorsagen må bare gis videre eller 
lånes ut til personer som er kjent med 
håndteringen. Bruksanvisningen skal 
alltid følge med.

Den som arbeider med motorsagen må 
være uthvilt, frisk og i god forfatning. 
Hvis du av helsemessige årsaker ikke 
får lov til å anstrenge deg, bør du spørre 
legen om du kan arbeide med motorsag.

Det er ikke tillatt å arbeide med 
motorsagen etter inntak av alkohol, 
narkotika eller medikamenter som setter 
ned reaksjonsevnen.

Ved ugunstige værforhold (regn, snø, is, 
vind) skal arbeidet utsettes – det er økt 
fare for ulykker!

Gjelder kun brukere som har 
pacemaker: Tenningsanlegget i denne 
motorsagen skaper et meget svakt 
elektromagnetisk felt. Det kan ikke helt 
utelukkes at dette kan påvirke enkelte 
typer pacemakere. For å unngå 
helsefare anbefaler STIHL at du rådfører 
med legen din og produsenten av 
pacemakeren.

Riktig bruk

Motorsagen skal kun brukes til kapping 
av ved eller gjenstander av tre.

Motorsagen skal ikke brukes til andre 
formål – fare for ulykker!

Ikke gjør endringer på motorsagen –  
dette kan sette sikkerheten i fare. STILH 
overtar ikke ansvar for personskader og 
materielle skader som oppstår ved bruk 
av ikke godkjent påmontert utstyr.

Klær og utstyr

Bruk forskriftsmessige klær og utstyr.

Ikke bruk klær, som kan hekte seg fast i 
treverk, busker eller bevegelige deler i 
motorsagen. En skal heller ikke bruke 
sjal, slips og smykker. Sett opp og sikre 
langt hår (skaut, lue, hjelm osv.).

ADVARSEL

Bruk personlig hørselvern, f.eks. 
øreklokker.

Bruk vernehjelm ved fare for fallende 
gjenstander.

Sikkerhetsforskrifter

Arbeid med denne mot-
orsagen krever spesielle 
sikkerhetstiltak fordi det 
arbeides med svært høye 
kjedehastigheter og fordi 
høveltennene er svært 
skarpe.

Les hele bruksanvisnin-
gen nøye før maskinen 
tas i bruk for første gang, 
og ta godt vare på den for 
senere bruk.

Bekledningen skal være 
hensiktsmessig og ikke 
være til hinder. Bruk tett-
sittende klær med 
kuttbeskyttelsesinnlegg – 
ingen arbeidsfrakk.

Bruk egnet skotøy – med 
skjærevern, gripesterk 
såle og stålkappe.

For å redusere faren for 
øyeskader skal det bru-
kes tettsittende 
vernebriller iht. standar-
den EN 166 eller 
ansiktsvern. Påse at ver-
nebrillen og ansiktsvernet 
sitter korrekt.

Bruk robuste arbeidshan-
sker av motstandsdyktig 
materiale (f.eks. lær).
MS 362 C-M140
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STIHL tilbyr et omfattende utvalg med 
personlig verneutstyr.

Transport

Før transport – også på kortere 
strekninger – må motorsagen alltid slås 
av, kjedebremsen blokkeres og 
kjedebeskytteren settes på. Dette 
forhindrer utilsiktet start av sagkjedet.

Motorsagen skal alltid bæres i 
rørhåndtaket, med den varme lydpotta 
bort fra kroppen og sverdet bakover. 
Ikke ta på varme maskindeler, særlig 
ikke lydpotta – fare for forbrenning!

I kjøretøyer: Sikre motorsagen så den 
ikke velter eller skades, og slik at ikke 
drivstoff og kjedeolje renner ut.

Rengjøring

Rengjør plastdeler med en klut. Skarpe 
rengjøringsmidler kan skade plasten.

Rengjør motorsagen med tanke på støv 
og skitt. Ikke bruk fettløsende midler.

Rengjør kjøleluftslissene ved behov.

Til rengjøring av motorsagen må det 
ikke brukes høytrykksspylere. Den 
harde vannstrålen kan skade deler av 
motorsagen.

- tilbehør

Det må kun monteres verktøy, 
føringsskinner, sagkjeder, kjedehjul, 
tilbehør eller teknisk lignende deler som 
er frigitt av STIHL for denne 
motorsagen. Ved spørsmål må du 
henvende deg til en faghandel. Bruk kun 
verktøy eller tilbehør av høy kvalitet, 
ellers kan det oppstå fare for ulykker 
eller skader på motorsagen.

STIHL anbefaler bruk av originalverktøy, 
sverd, sagkjeder, kjededrev og tilbehør 
fra STIHL. Disse har egenskaper som er 
optimalt tilpasset maskinen og 
brukerens behov.

Fylle tanken

Slå av motoren før tanken fylles.

Ikke fyll tanken så lenge motoren er 
varm, drivstoff kan renne over – 
brannfare!

Åpne tanklokket forsiktig, slik at 
eksisterende overtrykk kan reduseres 
langsomt og drivstoff ikke spruter ut.

Tanken må bare fylles på godt ventilerte 
steder. Hvis det er sølt drivstoff, må 
motorsagen rengjøres umiddelbart. Ikke 
søk drivstoff på klærne. Gjør du det, må 
du skifte dem med én gang.

Motorsagene kan være utstyrt med 
følgende tanklokk som standard.

Tanklokk med nedfellbar bøyle 
(bajonettlås)

Dermed reduseres risikoen for at 
tanklokket løsner på grunn av motorens 
vibrasjoner og fordi det lekker ut 
drivstoff.

Før arbeidet

Kontroller at motorsagen er i driftssikker 
stand – følg de respektive kapitlene i 
bruksanvisningen:

– Kontroller at drivstoffsystemet er 
tett, spesielt de synlige delene som 
f.eks. tanklokk, slangekoblinger, 
drivstoffpumpe (kun for motorsager 
med drivstoffpumpe). Ikke start 
motoren ved lekkasjer eller skader – 
brannfare! La forhandleren reparere 
motorsagen før den tas i bruk.

– Kjedebremsen og fremre håndvern 
fungerer som de skal

– Sverdet er riktig montert

– Sagkjedet er riktig strammet

– Gassknappen og 
gassknappsperren må gå lett – 
gassknappen må sprette tilbake til 
utgangsposisjon når du slipper den
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Bensin er ekstremt lett 
antennelig - hold avstand 
til åpen ild, og ikke søl 
drivstoff. Røyking forbudt.

Sett inn tanklokket med 
klappbøyle (bajonettlås) 
korrekt, vri til det stopper 
og legg ned bøylen.

Vær oppmerksom på 
lekk. Ikke start motoren 
dersom det renner ut 
drivstoff - fare for livstru-
ende forbrenning!
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– Kombibryter lett på STOPP, 0 
eller† justerbar

– Kontroller at tennplugghetten sitter 
fast. Hvis den sitter løst, kan det 
oppstå gnister som kan antenne 
drivstoff-/luftblanding som slipper ut 
– brannfare!

– Ikke foreta endringer på betjenings- 
og sikkerhetsinnretninger

– Håndtakene må være rene og tørre, 
fri for olje og smuss, slik at 
motorsagen kan føres sikkert

– Tilstrekkelig drivstoff og 
kjedesmøreolje på tanken

Motorsagen skal kun brukes når den er i 
driftssikker stand – fare for ulykker!

Starte motorsagen

Alltid på jevnt underlag. Pass på at du 
står støtt og sikkert. Hold alltid 
motorsagen godt fast   –  skjæreutstyret 
skal ikke berøre gjenstander eller 
underlaget –  livsfare på grunn av det 
roterende sagkjedet.

Motorsagen skal kun betjenes av én 
person. Ingen andre personer må 
oppholde seg i arbeidsområdet – heller 
ikke ved starten.

Ikke start motorsagen mens sagkjedet 
er i et skjær.

Start motoren minst 3 meter fra stedet 
der tanken ble fylt, og ikke i lukkede rom.

Blokker kjedebremsen før start. 
Sagkjedet som går rundt kan føre til fare 
for personskader!

Ikke start maskinen «i løse luften», start 
som beskrevet i bruksanvisningen.

Under arbeidet

Sørg alltid for at du står fast og støtt. 
Vær forsiktig når barken på treet er våt - 
sklifare!

Hold alltid maskinen fast med begge 
hender: Høyre hånd på bakre håndtak - 
gjelder også venstrehendte. Hold godt 
rundt både rørhåndtak og håndtak med 
tomlene for sikker føring.

Når fare truer, eller i nødstilfeller, må du 
straks slå av motoren. Skyv 
kombibryteren mot STOPP, 0 eller †.

La aldri motorsagen gå uten tilsyn.

Vær forsiktig når det er glatt, vått, snø, i 
skråninger, på ujevnt terreng eller ved 
nybarkede stammer (bark) - sklifare!

Vær forsiktig ved stubber, røtter og 
grøfter – snublefare!

Ikke arbeid alene, men alltid innenfor 
hørevidde av andre personer som er 
opplært i førstehjelp og kan gi hjelp i 
nødsfall. Hvis hjelpemannskap 
oppholder seg på arbeidsstedet, må de 
også bære verneklær (hjelm!), og ikke 
stå rett under greinene som skal sages 
av.

Bruk av hørselvern krever større 
aktsomhet og årvåkenhet – det er 
begrenset hva man hører av lyder som 
varsler om fare (skrik, lydsignaler o.l.).

Ta pauser tidsnok i arbeidet, slik at du 
ikke blir trøtt og sliten - fare for ulykker! 

Støv som oppstår under sagingen (f. 
eks. trestøv), dunst og røyk kan være 
helseskadelig. Bruk åndedrettsvern ved 
støvutvikling.

Når motoren går: sagkjedet fortsetter å 
rotere en kort stund etter at 
gassknappen er sluppet – 
treghetseffekt.

Røyking forbudt ved bruk og i nærheten 
av motorsagen – brannfare! Brannfarlig 
bensindamp kan trenge ut av 
drivstoffsystemet.

Kontroller sagkjedet regelmessig, med 
korte mellomrom og umiddelbart ved 
merkbare forandringer:

– Slå av motoren og vent til sagkjedet 
står stille

– Kontroller kjedets tilstand og at det 
er godt festet

– Sjekk om kniven er skarp

Ikke berør sagkjedet mens motoren går. 
Dersom sagkjedet blokkeres av en 
gjenstand, må motoren straks stoppes, 
først deretter kan gjenstanden fjernes – 
fare for personskader!

Slå av motoren før du forlater 
motorsagen.

Stans motoren når du skal skifte 
sagkjede. Utilsiktet start av motoren 
medfører fare for personskader!

Hold lett antennelige materialer (f.eks. 
sagspon, bark, tørt gress, drivstoff) på 
god avstand til den varme 
eksosstrømmen og den varme lydpotta 
– brannfare! Lydpotter med katalysator 
kan bli ekstra varme.
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Arbeid aldri uten kjedesmøring, og hold 
øye med nivået på oljetanken. Stans 
arbeidet umiddelbart dersom oljenivået i 
tanken er for lavt, og fyll på sagkjedeolje 
- se også «Fylle på kjedeolje» og 
«Kontrollere kjedesmøringen».

Hvis motorsagen har vært utsatt for ikke 
forskriftsmessige påkjenninger (f.eks. 
voldsomme slag eller fall), skal det alltid 
kontrolleres at den er i driftssikker stand 
før videre bruk – se også «Før arbeidet».

Det er spesielt viktig å kontrollere at 
drivstoffsystemet er tett og at 
sikkerhetsinnretningene fungerer. Ikke 
bruk motorsager som ikke er driftssikre. 
I tvilstilfeller må du kontakte 
forhandleren.

Påse at motoren går feilfritt på tomgang, 
slik at sagkjedet ikke fortsetter å bevege 
seg når gassknappen slippes. Kontroller 
tomgangsinnstillingen regelmessig, og 
korriger den ved behov. Dersom 
sagkjedet likevel roterer på tomgang, 
må maskinen repareres hos en 
forhandler.

Sørg alltid for tilstrekkelig luftsirkulasjon 
ved arbeid i grøfter, fordypninger eller 
andre trange forhold - forgiftning kan 
være livsfarlig!

Ved kvalme, hodepine, synsforstyrrelser 
(f.eks. dersom synsfeltet innsnevres), 
hørselsforstyrrelser, svimmelhet og 
redusert konsentrasjonsevne må 
arbeidet innstilles umiddelbart. Disse 
symptomene kan blant annet forårsakes 
av for høye eksoskonsentrasjoner – fare 
for ulykker!

Etter arbeidet

Slå av motoren, blokker kjedebremsen 
og sett på kjedebeskytteren.

Oppbevaring

Når motorsagen ikke er i bruk, skal den 
settes bort slik at ingen utsettes for fare. 
Sikre sagen slik at den ikke kan settes i 
gang.

Oppbevar motorsagen trygt i et tørt rom.

Vibrasjoner

Langvarig bruk av maskinen medfører 
vibrasjonsrelaterte forstyrrelser av 
blodsirkulasjonen i hendene 
(vasospastisk syndrom, også kalt „hvite 
fingre“).

Det er vanskelig å angi en generell 
brukstid for maskinen, da denne 
påvirkes av mange faktorer.

Brukstiden forlenges gjennom:

– beskyttelse av hendene (varme 
hansker)

– pauser

Brukstiden forkortes gjennom:

– dårlig blodsirkulasjon (kjennetegn: 
ofte kalde fingre, kribling)

– lave utetemperaturer

– stor gripekraft (et fast grep hindrer 
blodsirkulasjonen)

Ved regelmessig, langvarig bruk av 
maskinen og gjentatte tegn på dårlig 
blodsirkulasjon (f.eks. kribling i fingrene) 
anbefales en medisinsk undersøkelse.

Vedlikehold og reparasjoner

Stopp alltid motoren før alle 
reparasjons-, rengjørings- og 
vedlikeholdsarbeider samt før arbeider 
på skjæreutstyret. Ved utilsiktet oppstart 
av sagkjedet – fare for personskader!

Vedlikehold motorsagen regelmessig. 
Utfør bare vedlikeholds- og 
reparasjonsarbeider som er beskrevet i 
bruksanvisningen. Alle andre arbeider 
skal utføres av en forhandler.

STIHL anbefaler at vedlikeholdsarbeid 
og reparasjoner kun utføres hos STIHL-
forhandlere STIHL-forhandlere får 
regelmessig tilbud om kurs og har 
tilgang til teknisk dokumentasjon.

Bruk kun reservedeler av høy kvalitet, 
ellers kan det være fare for ulykker eller 
skader på motorsagen. Ta kontakt med 
en autorisert forhandler ved spørsmål.

Ikke gjør endringer på motorsagen –  
dette kan sette sikkerheten i fare  – fare 
for ulykker!

Motorsagen skal kun settes i bevegelse 
når tennplugghetten er tatt av eller 
tennpluggen er skrudd ut hvis 

Motorsagen genererer 
giftige avgasser når 
motoren går. Disse gas-
sene kan være luktfrie og 
usynlige og inneholde 
uforbrente hydrokarbo-
ner og bensol. Arbeid 
aldri med motorsagen i 
lukkede eller dårlig venti-
lerte rom  –  heller ikke 
med katalysator. 
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kombibryteren står på  STOP, 0 eller † 
– brannfare! på grunn av gnister utenfor 
sylinderen!

Motorsagen må ikke vedlikeholdes eller 
oppbevares i nærheten av åpen ild – 
drivstoff utgjør brannfare!

Kontroller regelmessig at tanklokket er 
tett.

Bruk bare feilfri tennplugg som er 
godkjent av STIHL – se «Tekniske 
data».

Kontroller tennladningen (feilfri 
isolasjon, sitter fast).

Kontroller at lydpotta er i feilfri stand.

Ikke arbeid uten lydpotte eller dersom 
den er defekt - brannfare, hørselskader!

Ikke ta på den varme lydpotta - fare for 
forbrenninger!

Tilstanden på vibrasjonsdemperne 
påvirker vibrasjonsforholdene – 
kontroller vibrasjonsdemperne 
regelmessig.

Kontroller kjedefangeren – skift den ut 
hvis den er skadet.

Slå av motoren

– ved kontroll av kjedestrammingen,

– for etterstramming av sagkjedet

– for utskifting av sagkjedet

– når feil skal rettes opp.

Følg slipeanvisningen – for sikker og 
riktig håndtering skal sagkjede og sverd 
alltid holdes i feilfri stand, sagkjedet 
riktig slipt, strammet og godt smurt.

Skift sagkjede, sverd og kjededrev i rett 
tid.

Kontroller jevnlig at koblingstrommelen 
er i feilfri stand.

Drivstoff og kjedesmøreolje skal kun 
oppbevares i beholdere som er godkjent 
for dette og har feilfri påskrift. Oppbevar 
på et tørt, kjølig og sikkert sted og 
beskytt mot lys og sol. 

Ved feil i kjedebremsens funksjon må 
motoren straks slås av – fare for 
personskader! Kontakt forhandleren. 
Ikke bruk maskinen før feilen er utbedret 
–  se «Kjedebrems».

De reaksjonskreftene som forekommer 
hyppigst, er kast, tilbakestøt og inntrekk.

Fare på grunn av kast

Ved kast (kickback) slynges sagen 
plutselig og ukontrollert mot brukeren.

Reaksjonskrefter

Kast kan føre til dødelige 
snittskader.
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Et kast oppstår f.eks. dersom

– sagkjedet uforvarende treffer tre 
eller en hard gjenstand med den 
øvre fjerdedelen av sverdspissen, 
f.eks. hvis det ved kvisting utilsiktet 
kommer borti en annen gren

– sagkjedet på sverdspissen kort 
klemmes fast i snittet

QuickStop-kjedebrems:

Denne reduserer faren for skader i visse 
situasjoner, men den kan ikke forhindre 
selve kastet. Når kjedebremsen utløses, 
stopper sagkjedet i løpet av brøkdelen 
av et sekund –
se kapitlet «Kjedebrems» i denne 
bruksanvisningen.

Reduser faren for kast ved å

– arbeide veloverveid og riktig

– holde motorsagen fast med begge 
hender og med et sikkert grep

– kun sage med full gass

– holde øye med sverdspissen

– ikke sage med sverdspissen

– Vær forsiktig med små, seige 
kvister, lav underskog og friske 
skudd. Sagkjedet kan hekte seg fast 
i dem

– Sag aldri over flere greiner på én 
gang

– Ikke arbeid for langt foroverbøyd

– Ikke sag over skulderhøyde

– Vær svært forsiktig når sverdet 
føres inn i et påbegynt snitt

– Bruk innstikk kun dersom du er 
fortrolig med denne 
arbeidsteknikken

– Vær oppmerksom på hvordan 
stammen ligger, og om snittstedet 
er i ferd med å lukke seg, slik at 
sagkjedet evt. kan komme i klem

– Arbeid alltid med riktig slipt og 
strammet sagkjede. Ikke velg for 
stor rytteravstand

– Bruk sagkjede med redusert fare for 
kast samt sverd med lite sverdhode

Inntrekking (A)

Når du sager med undersiden av 
sverdet og sagkjedet kommer i klem 
eller støter på noe hardt i veden, kan 

motorsagen bli trukket mot stammen 
med et rykk sett alltid an barkstøtten for 
å unngå dette.

Tilbakestøt (B)

Når man sager med oversiden av 
sverdet og sagkjedet kommer i klem 
eller støter på noe hardt i veden, kan 
motorsagen støtes tilbake mot brukeren 
– For å unngå dette:

– Ikke få oversiden av sverdet i klem

– Ikke vri sverdet i snittet

Vær meget forsiktig

– ved hengende trær

– ved stammer som står i spenn 
mellom andre trær fordi de faller 
uheldig

– ved arbeid med vindfall

I slike tilfeller skal du ikke arbeide med 
motorsag, bruk heller brytejern, vinsj 
eller traktor.

Stammer som ligger fritt eller er skåret 
løs, skal trekkes ut. Bearbeid dem helst 
på åpne plasser.

Døde trær (tørr, morken eller død ved) 
utgjør en betydelig fare som er vanskelig 
å vurdere. Det er svært vanskelig eller 
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så godt som umulig å vite hvor stor faren 
er. Bruk hjelpemidler som vinsj eller 
traktor.

Vær spesielt aktsom ved felling i 
nærheten av gater og veier, 
jernbanelinjer, strømledninger osv. 
Informer politi, e-verk eller 
jernbanemyndighetene om nødvendig.

Sage- og fellearbeider samt alle 
arbeider som er forbundet med dette 
(innstikk, kvisting osv.) skal bare utføres 
av folk med utdanning og opplæring. De 
som ikke har erfaring med motorsagen 
eller arbeidsteknikkene, skal ikke utføre 
disse arbeidene –  stor fare for ulykke!

Ved fellingsarbeider må du overholde 
nasjonale forskrifter om fellingsteknikk.

Saging

Arbeid aldri med startgasstilling. I denne 
gassknappstillingen kan motorens turtall 
ikke reguleres.

Arbeid rolig og kontrollert, og kun ved 
gode lys- og siktforhold. Vis hensyn i 
arbeidet, ikke utsett andre for fare.

Førstegangsbrukere anbefales å øve 
seg på skjæring av rundtømmer på en 
sagkrakk – se „Sage tynn ved“.

Bruk så korte sverd som mulig: 
sagkjede, sverd og kjedehjul må passe 
til hverandre og til motorsagen.

Ingen kroppsdel i forlengelsen av 
svingområdet til sagkjedet.

Motorsagen skal alltid trekkes ut av treet 
mens sagkjedet går.

Motorsagen skal bare brukes til saging, 
ikke til å lirke eller skuffe vekk greiner 
eller rotstykker.

Fritthengende greiner skal ikke kappes 
fra undersiden.

Vær forsiktig under skjæring av kratt og 
ungtrær. Tynne skudd kan trekkes inn i 
sagkjedet og slynges ut mot brukeren.

Vær forsiktig ved saging av splintret tre 
– fare for skader dersom trestykker rives 
løs!

Sørg for at motorsagen ikke kommer 
borti fremmedlegemer: stein, spiker osv. 
kan slynges bort og sagkjedet bli skadet. 
Motorsagen kan slynges opp – fare for 
ulykker!

Treffer et roterende sagkjede på en stein 
eller en annen hard gjenstand, kan det 
dannes gnister som under visse 
omstendigheter kan sette lett 
antennelige stoffer i brann. Tørre planter 
og busker brenner også lett, særlig i 
varmt og tørt vær. Er det fare for brann, 
skal motorsagen ikke brukes i nærheten 
av lett antennelige materialer eller tørre 
planter og busker. Forhør deg hos 
skogforvaltningen om det er fare for 
skogbrann.

Arbeidsteknikk
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I skråninger skal du alltid stå ovenfor 
eller ved siden av stammen eller 
Iiggende trær. Vær oppmerksom på 
rullende stammer.

Ved arbeid i høyden:

– Bruk alltid arbeidsplattform

– Arbeid aldri mens du står på en 
stige eller i et tre

– Ikke arbeid på ustabilt underlag

– Arbeid aldri over skulderhøyde

– Utfør aldri arbeid med én hånd

Før motorsagen inn i skjæret med full 
gass, og sett barkstøtten godt an – først 
da kan du sage.

Arbeid aldri uten barkstøtte, sagen kan 
rive brukeren forover. Sett alltid 
barkstøtten sikkert an.

På slutten av skjæringen støttes ikke 
lenger motorsagen av skjæreutstyret i 
skjæret. Brukeren må holde igjen kraften 
fra motorsagens vekt – fare for å miste 
kontrollen!

Sage tynn ved:

– Bruk en stabil, stødig 
holdeinnretning, f.eks. sagkrakk

– Ikke hold fast stammen med foten

– Andre personer skal verken holde 
fast stokken eller hjelpe til på annen 
måte

Kvisting

– Bruk sagkjede med redusert fare for 
kast

– Støtt motorsagen så godt som mulig

– Ikke stå på stammen mens du 
kvister

– Ikke sag med sverdspissen

– Vær oppmerksom på greiner som 
står i spenn

– Sag aldri over flere greiner på én 
gang

Liggende eller stående ved som står i 
spenn

Det er viktig at riktig rekkefølge for 
snittene (først trykkside (1), deretter 
trekkside (2)) overholdes, ellers kan 
skjæreutstyret bli klemt fast i snittet eller 
slå tilbake  – fare for personskader!

N Sag et avlastningssnitt på 
trykksiden (1)

N Sag et kappsnitt på trekksiden (2)

Ved kappsnitt nedenfra og opp – fare for 
tilbakestøt!

LES DETTE

Liggende stokker må ikke berøre 
bakken på skjærestedet, da det vil 
skade sagkjedet.
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Langsgående skjær

Sagteknikk uten bruk av barkstøtte 
utgjør fare for inntrekking. Hold sverdet i 
en så flat vinkel som mulig, og gå svært 
varsomt frem - økt fare for kast!

Forberede felling

I området hvor det felles må det kun 
oppholde seg personer som er delaktige 
i fellingen.

Sjekk at ingen utsettes for fare som 
følge av treet som felles – Tilrop høres 
ikke alltid ved motorstøy.

Avstanden til neste arbeidsplass må 
utgjøre minst 2 1/2 trelengde.

Fastlegge felleretning og rømningsvei

Velg feiltoleranse som treet kan felles 
innenfor.

Påse i den forbindelse:

– Treets naturlige helling

– Usedvanlig grenformasjoner, 
asymmetrisk vekst, treskader

– Vindretning og vindhastighet – ikke 
foreta felling ved sterk vind

– Hengretning

– Nabotrær

– Snøbelastning

– Treets helsetilstand – vær ekstra 
forsiktig ved skader på stammen 
eller dødt treverk (tørt, morkent eller 
avdødt tre)

A Felleretning
B Fluktvei (analog fluktvei)

– Etabler en fluktvei for alle som er 
involvert – ca. 45° på skrå mot 
felleretningen

– Rydd fluktveien, fjern hindringer

– Legg verktøy og apparater på trygg 
avstand – men ikke på fluktveien

– Ved felling må man kun oppholde 
seg ved siden av stammen som 
felles, og man må bare gå sidelengs 
bakover på fluktveien

– Fluktveier i bratte skrenter må 
anlegges parallelt med henget

– Se opp for fallende grener når det 
gås tilbake og følg med på 
trekronen

00
1B

A1
89

 K
N

00
1B

A
08

8 
LÄ

2 /1 2

1 1/1 2

B

00
1B

A
04

0 
K

N

A
45°

45°

B

MS 362 C-M148



norsk
Forberede arbeidsområdet ved 
stammen

– Arbeidsområdet ved stammen må 
ryddes for forstyrrende grener, 
buskas og hindringer – påse at alle 
involverte kan stå støtt

– Rydd grundig rundt foten av 
stammen (f.eks. med øks) – sand, 
steiner og andre fremmedlegemer 
gjør sagkjedet sløvt

– Saging av store røtter: først den 
største roten – sag først loddrett, så 
vannrett – kun i sunt treverk

Felleskår

Forberede felleskår

Felleskåret (C) avgjør felleretningen.

Viktig:

– Felleskår må være i rett vinkel mot 
fallretningen

– Sag helst så nær bakken som mulig

– Sag gjennom fra 1/5 til maks. 1/3 av 
stammens diameter

Fastlegge felleretning – med fellelist på 
deksel og viftehus

Denne motorsagen er utstyrt med en 
fellelist på deksel og viftehus. Bruk 
denne fellelisten.

Lage felleskår

Når det lages felleskår må motorsagen 
plasseres slik at felleskår ligger i rett 
vinkel mot felleretningen.

Når det foretas fellesskår med sålesnitt 
(vannrett snitt) og taksnitt (skrått snitt), 
er ulike rekkefølger tillatt med hensyn til 
fremgangsmåten – følg nasjonale 
forskrifter for felleteknikk.

N Lage sålesnitt (vannrett snitt)

N Lage taksnitt (skrått snitt) på 
ca. 45°- 60° til sålesnitt

Sjekk felleretningen

N Legg motorsagen med styreskinnen 
i felleskårsålen. Fellelisten må peke 
i retning av felleretningen som er 
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fastlagt – dersom påkrevd 
korrigeres felleretningen med 
tilpasset etterskjæring av felleskår

Splintringskutt

Hos langfibret treverk vil splintringskutt 
forhindre splintring av veden når 
stammen felles – på begge sider av 
stammen sager man på høyde med 
felleskårsålen omlag 1/10 av stammens 
diameter inn i treet – hos tykkere 
stammer maksimalt tilsvarende bredden 
til styreskinnen.

Ved sykt tre bør splintringskutt unngås.

Grunnlag for hovedskjær

Stokkmål

Her vil felleskår (C) fastlegge 
felleretningen.

Her vil brytekanten (D) føre treet til 
bakken som et hengsel.

– Brytekantens bredde: ca. 1/10 av 
stammens diameter

– Det må aldri sages brytekant mens 
det foretas hovedskjær – ellers 
avviker man fra planlagt fallretning – 
Fare for ulykker!

– Hos råtne stammer må en bredere 
brytekant stå igjen

Treet felles med hovedskjær (E).

– Helt vannrett

– 1/10 (minst 3 cm) av stammens 
diameter over sålen til felleskår (C)

Treet støttes med holdebånd (F) eller 
sikkerhetsbånd (G), slik at treet sikres 
mot å falle for tidlig.

– Båndets bredde: ca. 1/10 til 1/5 av 
stammens diameter

– Det må aldri sages i båndet mens 
hovedskjær foretas

– La båndet stå bredere hos råtne 
stammer

Stikke inn

– Som avlastningsskjær ved kutting

– Ved treskjæringsarbeider

N Benytt sagkjeder med lite 
tilbakeslag, og gå frem ytterst 
varsomt

1. Styreskinnen settes på med 
undersiden av tuppen – ikke med 
oversiden – Fare for tilbakeslag! 
Sag med full effekt inntil skinnen 
ligger i stammen med dobbel 
bredde
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2. Sving langsomt i innstikksposisjon – 
Fare for tilbakeslag og tilbakestøt!

3. Stikk inn forsiktig – Fare for 
tilbakestøt!

Benytt stikklist, såfremt mulig. 
Stikklisten og styreskinnens over-
/underside er parallelle.

Ved innstikk vil stikklisten gjøre 
brytekanten parallell, dvs. at den er like 
tykk alle steder. For å oppnå det føres 
stikklisten parallelt med felleskårstreng.

Fellekile

Sett inn fellekilen så tidlig som mulig, 
dvs. så snart det ikke forventes noen 
hindring av snittføringen. Sette fellekilen 
i hovedskjæret og slå den inn med egnet 
verktøy.

Benytt kun aluminiums- eller plastkiler – 
ikke benytt stålkiler. Bruk av stålkiler kan 
føre til alvorlige skader på sagkjedet og 
forårsake tilbakeslag.

Velg egnede fellekiler ut fra stammens 
diameter og skjærefugens bredde 
(analogt hovedskjær (E)).

Ta kontakt med STIHL-forhandleren for 
valg av fellekile (egnet lengde, bredde 
og høyde).

Valg av egnede hovedskjær

Valg av egnet hovedskjær avhenger av 
samme kjennetegn som det må tas 
hensyn til ved fastleggelse av 
felleretning og fluktvei.

Det sondres mellom ulike varianter av 
slike kjennetegn. I denne 
bruksanvisningen beskrives kun de to 
variantene som forekommer hyppigst:

Hovedskjær med sikkerhetsbånd 
(normalt tre)

A) Tynne stammer

Dette hovedskjæret utføres når 
stammens diameter er mindre enn 
motorsagens snittlengde.

Før hovedskjær påbegynnes skal det 
ropes "Varsko her!".

N Stikk inn hovedskjær (E) – 
styreskinnen må i den forbindelse 
stikkes inn helt

N Sett krokanslaget bak brytekanten 
og bruk det som dreiepunkt – 
motorsagen må etterstilles så lite 
som mulig

N Hovedskjæret formes til 
brytekanten (1)

– Brytekanten må her ikke sages 
gjennom

N Hovedskjæret formes ut til 
sikkerhetsbåndet (2)

– Sikkerhetsbåndet må her ikke 
sages gjennom
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venstre: Normalt tre –et loddrett tre 
med jevn trekrone

høyre: Fremheng –Trekrone heller i 
felleretningen
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N Sett i fellekilen (3)

Like før treet felles må det igjen ropes 
"Varsko her!".

N Sikkerhetsbåndet kuttes utenfra, 
horisontalt på høyde med 
hovedskjær, med utstrakte armer

B) Tykke stammer

Dette hovedskjæret utføres når 
stammens diameter er større enn 
motorsagens snittlengde.

Før hovedskjær påbegynnes skal det 
ropes "Varsko her!".

N Sett krokanslaget på høyde med 
hovedskjæret, og bruk det som 
dreiepunkt – motorsagen må 
etterstilles så lite som mulig

N Tuppen av styreskinnen går inn i 
treet (1) foran brytekanten – 
motorsagen må føres helt vannrett 
og svinges så bredt som mulig

N Hovedskjæret formes til 
brytekanten (2)

– Brytekanten må her ikke sages 
gjennom

N Hovedskjæret formes ut til 
sikkerhetsbåndet (3)

– Sikkerhetsbåndet må her ikke 
sages gjennom

Hovedskjæret fortsettes på den 
ovenforliggende siden av stammen.

Påse at det andre snittet foretas på 
samme nivå som det første snittet.

N Stikk inn hovedskjæret

N Hovedskjæret formes til 
brytekanten (4)

– Brytekanten må her ikke sages 
gjennom

N Hovedskjæret formes ut til 
sikkerhetsbåndet (5)

– Sikkerhetsbåndet må her ikke 
sages gjennom

N Sett i fellekilen (6)

Like før treet felles må det igjen ropes 
"Varsko her!".

N Sikkerhetsbåndet kuttes utenfra, 
horisontalt på høyde med 
hovedskjær, med utstrakte armer
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Hovedskjær med holdebånd (fremheng)

A) Tynne stammer

Dette hovedskjæret utføres når 
stammens diameter er mindre enn 
motorsagens snittlengde.

N Styreskinnen stikkes inn i stammen 
til den kommer ut på den andre 
siden

N Hovedskjæret (E) formes til 
brytekanten (1)

– Helt vannrett

– Brytekanten må her ikke sages 
gjennom

N Hovedskjæret formes (2) til 
holdebåndet

– Helt vannrett

– Det må her ikke sages i 
holdebåndet

Like før treet felles må det igjen ropes 
"Varsko her!".

N Holdebåndet kuttes fra utsiden, 
skrått ovenfra med utstrakte armer

B) Tykke stammer

Dette hovedskjæret utføres når 
stammens diameter er større enn 
motorsagens snittlengde.

N Sett krokanslaget bak holdebåndet 
og bruk det som dreiepunkt – 
motorsagen må etterstilles så lite 
som mulig

N Tuppen av styreskinnen går inn i 
treet (1) foran brytekanten – 
motorsagen må føres helt vannrett 
og svinges så bredt som mulig

– Holdebåndet og brytekanten må her 
ikke sages gjennom

N Hovedskjæret formes til 
brytekanten (2)

– Brytekanten må her ikke sages 
gjennom

N Hovedskjæret formes (3) til 
holdebåndet
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– Det må her ikke sages i 
holdebåndet

Hovedskjæret fortsettes på den 
ovenforliggende siden av stammen.

Påse at det andre snittet foretas på 
samme nivå som det første snittet.

N Sett krokanslaget bak brytekanten 
og bruk det som dreiepunkt – 
motorsagen må etterstilles så lite 
som mulig

N Tuppen av styreskinnen går inn i 
treet (4) foran holdebåndet – 
motorsagen må føres helt vannrett 
og svinges så bredt som mulig

N Hovedskjæret formes til 
brytekanten (5)

– Brytekanten må her ikke sages 
gjennom

N Hovedskjæret formes (6) til 
holdebåndet

– Det må her ikke sages i 
holdebåndet

Like før treet felles må det igjen ropes 
"Varsko her!".

N Holdebåndet kuttes fra utsiden, 
skrått ovenfra med utstrakte armer

Skjæreutstyret består av sagkjede, 
sverd og kjededrev.

Skjæreutstyret som er inkludert i 
leveransen er optimalt avstemt til 
motorsagen.

– Delingen (t) for sagkjedet (1), 
kjededrevet og topptrinsen på 
Rollomatic-sverdene må være i 
samsvar

– Drivleddtykkelsen (2) på 
sagkjedet (1) må passe til 
falsbredden på sverdet (3)

Brukes komponenter som ikke passer til 
hverandre, kan skjæreutstyret få 
uopprettelige skader allerede etter kort 
tid.
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Kjedebeskytter

Passende kjedebeskytter til 
skjæreutstyret er inkludert.

Dersom det brukes sverd i ulik lengde på 
en motorsag, må det alltid brukes en 
passende kjedebeskytter som dekker 
hele sverdet.

På siden av kjedebeskytteren er 
lengden på passende sverd oppgitt.

For sverd med mer enn 90 cm lengde en 
forlengelse til kjedebeskytteren 
nødvendig. Til sverd over 120 cm kreves 
to forlengelser til kjedebeskytteren.

Forlenger til kjedebeskytteren er enten 
inkludert i leveransen eller fås som 
ekstrautstyr.

Montere forlenger til kjedebeskytteren

N Sett sammen kjedebeskytteren og 
forlengelsen. Tappen (1) må smette 
inn i kjedebeskytteren

Avmontere kjededrevdekselet

N Skru av mutterne og ta av 
kjededrevdekselet.

N Skru skruen (1) mot venstre til 
spennskyveren (2) ligger inntil 
husutsparingen på venstre side.

00
1B

A2
44

 K
N

00
1B

A2
45

 K
N

1

1

Monter sverd og sagkjede

14
3B

A
03

4 
K

N

1

2

00
1B

A1
85

 K
N

MS 362 C-M 155



norsk
Løsne kjedebremsen.

N Trekk håndbeskytteren mot 
håndtaksrøret til du hører et klikk – 
kjedebremsen er løsnet.

Legge på kjedet

ADVARSEL

Ta på vernehansker – fare for skader på 
grunn av de skarpe høveltennene.

N Legg på kjedet fra sverdspissen.

N Legg sverdet over skruene (1) – 
skjærekantene på sagkjedet må 
vende mot høyre.

N Legg festeboringen (2) over 
tappene på spennskyveren – legg 
samtidig sagkjedet over 
kjededrevet (3).

N Skru skruen (4) mot høyre til 
sagkjedet fortsatt henger litt på 
undersiden – slik at nesene på 
drivleddene legger seg inn i 
sverdfalsen.

N Sett kjededrevet på igjen – og trekk 
til mutterne lett til for hånd.

N Videre, se „Stramming av 
sagkjedet“.

Ved etterstramming i løpet av arbeidet:

N Stans motoren

N Løsne mutterne

N Løft sverdet i tuppen

N Skru skruen (1) mot høyre med en 
skrutrekker til sagkjedet ligger an 
mot sverdets underside

N Løft sverdet litt mer og skru 
mutteren fast til

N Videre: se "Kontroll av 
kjedestrammingen"

Et nytt sagkjede må etterstrammes 
oftere enn ett som har vært lenger i bruk!

N Kontroller kjedestrammingen ofte – 
se "Bruksveiledning"
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N Stans motoren

N Ta på vernehansker

N Sagkjedet må ligge an på 
underkanten av sverdet – og det 
skal være mulig å dra det for hånd 
over sverdet når kjedebremsen er 
løsnet

N Ved behov må sagkjedet 
etterstrammes

Et nytt sagkjede må etterstrammes 
oftere enn ett som har vært lenger i bruk.

N Kontroller kjedestrammingen ofte – 
se "Bruksveiledning"

Motoren må kjøres med en 
drivstoffblanding av bensin og motorolje.

ADVARSEL

Unngå direkte hudkontakt med drivstoff 
og å puste inn drivstoffdamp.

STIHL MotoMix

STIHL anbefaler bruk av STIHL 
MotoMix. Denne ferdigblandede 
drivstoffet er uten benzol, utmerker seg 
med et høyt oktantall og gir alltid riktig 
blandingsforhold.

STIHL MotoMix er blandet med STIHL 
totakts motorolje HP Ultra for lengste 
motorlevetid. 

MotoMix er ikke tilgjengelig i alle 
markeder.

Blande drivstoff

LES DETTE

Uegnede drivstoff eller blandingsforhold 
som avviker fra forskriften kan føre til 
alvorlige skader i drivverket. Bensin eller 
motorolje med dårligere kvalitet kan 
skade motoren, tetningsringer, 
ledninger og drivstofftanken.

Bensin

Bruk bare bensin av kjente merker med 
et oktantall på minst 90 ROZ – med eller 
uten tilsatt bly.

Bensin med en alkoholandel over 10 % 
kan gjøre at motoren med manuelt 
justerbare forgassere går ujevn, og bør 
derfor ikke brukes for å drive slike 
motorer.

Motorer med M-Tronic gir full effekt med 
en bensin med opptil 25 % alkoholandel 
(E25).

Motorolje

Hvis du blander drivstoff selv, skal kun 
en STIHL totakts motorolje eller en 
annen høyytelses motorolje i klassene 
JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-
EGB, ISO-L-EGC eller ISO-L-EGD 
brukes.

STIHL foreskriver STIHL HP Ultra 
totakts motorolje eller tilsvarende 
høyytelses motorolje for å kunne sikre 
utslippsgrensene over motorens levetid.

Blandingsforhold

med STIHL totakts motorolje 1:50; 
1:50 = 1 del olje + 50 deler bensin

Eksempler

N Fyll først på motorolje i en kanne 
som er godkjent for drivstoff, og fyll 
deretter på bensin og bland godt

Kontroll av 
kjedestrammingen
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Drivstoff

Bensinmeng-
der

STIHL totaktsolje 1:50 

Liter Liter (ml)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)
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Oppbevare drivstoffblandingen

Må bare lagres i beholdere som er 
godkjent for drivstoff, på et sikkert, tørt 
og kjølig sted, beskyttet mot lys og sol.

Drivstoffblandingen foreldes – bland 
bare det som behøves for noen uker. 
Ikke lagre drivstoffblandingen lengre 
enn 30 dager. Påvirkning av lys, sol, 
lave eller høye temperaturer kan gjøre at 
drivstoffblandingen raskere blir 
ubrukelig.

STIHL MotoMix kan lagres opptil 2 år 
uten problemer.

N Rist kannen med drivstoffblanding 
kraftig før tankingen

ADVARSEL

Det kan bygge seg opp trykk i kannen – 
åpne forsiktig.

N Rengjør drivstofftanken og kannen 
grundig fra tid til annen

Gjenværende drivstoff og væsken som 
brukes til rengjøring må leveres til 
avfallshåndtering på en forskriftsmessig 
og miljøvennlig måte!

Klargjøre maskinen

N Tanklokket og området rundt 
rengjøres før tanken fylles, slik at 
det ikke kommer smuss i tanken.

N Plasser maskinen slik at tanklokket 
peker oppover.

Åpne

N Vipp opp bøylen

N Drei tanklokket (ca. 1/4 omdreining)

Markeringene på tanklokket og 
drivstofftanken må være i flukt

N Ta av tanklokket

Fyll på drivstofftank

Ikke søl drivstoff ved påfylling, og ikke 
fyll tanken helt til randen.

STIHL anbefaler STIHL 
påfyllingssystem for drivstoff 
(spesialtilbehør).

N Fyll på drivstofftank

Fyll på drivstoff
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Lukk

Bøylen er loddrett:

N Sett på tanklokket – markeringene 
på tanklokket og drivstofftanken må 
være i flukt

N Trykk tanklokket nedover til anslag

N Holde tanklokket trykket inn og drei 
med klokken til det går i lås

Da er markeringene på tanklokket og 
drivstofftanken i flukt

N Vipp ned bøylen

Tanklokket er låst

Hvis tanklokket ikke lar seg låse til 
drivstofftanken

Underdelen på tanklokket er vridd i 
forhold til overdelen.

N Ta tanklokket av drivstofftanken og 
se det fra oversiden N Sett på tanklokket og drei mot 

klokken til den griper inn i festet på 
påfyllingsstussen

N Drei tanklokket videre mot klokken 
(ca. 1/4 omdreining) – underdelen 
på tanklokket dreies da i riktig 
posisjon

N Drei tanklokket med klokken og lukk 
det – se avsnittet "Lukke"
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Venstre: Underdelen på tanklokket er 
vridd – den innvendige 
markeringen (1) er i flukt 
med den utvendige 
markeringen

Høyre: Underdelen på tanklokket er i 
riktig posisjon – innvendige 
markering er under bøylen. 
Den er ikke i flukt med den 
utvendige markeringen
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For automatisk, kontinuerlig smøring av 
sagkjedet og sverd. Bruk bare 
miljøvennlig kvalitets-kjedeolje – 
fortrinnsvis STIHL BioPlus, med hurtig 
biologisk nedbryting.

LES DETTE

Biologisk kjedeolje må ha tilstrekkelig 
aldringsbestandighet (f.eks. STIHL 
BioPlus). Olje med for liten 
aldringsbestandighet har en tendens til 
å stivne. Det kan føre til harde 
avleiringer som er vanskelige å fjerne, 
spesielt rundt kjededrevet, koblingen og 
sagkjedet – og kan føre til at oljepumpen 
blokkeres.

Levetiden for sagkjede og sverd 
avhenger i stor grad av kjedeoljens 
beskaffenhet – bruk derfor bare spesiell 
kjedeolje.

ADVARSEL

Bruk ikke spillolje! Hudkontakt med 
spillolje gjentatte ganger og over lengre 
tid kan forårsake hudkreft, og er 
miljøskadelig!

LES DETTE

Spillolje har ikke de nødvendige 
smøreegenskapene og er uegnet som 
kjedesmøreolje.

Forberede maskinen

N Rengjør tanklokket og området 
rundt grundig, slik at det ikke faller 
smuss i oljetanken.

N Plasser maskinen slik at tanklokket 
peker opp

N Åpne tanklokket

Fylle kjedesmøreolje

N Fyll på kjedeolje – hver gang det er 
fylt drivstoff

Ikke søl drivstoff når tanken fylles, og 
ikke fyll den helt opp til kanten.

STIHL anbefaler å bruke STIHLs 
påfyllingssystem for kjedeolje 
(ekstrautstyr).

N Lukk tanklokket

Det skal fortsatt være en rest kjedeolje i 
oljetanken når drivstofftanken er tom.

Hvis nivået i oljetanken ikke synker, kan 
det være en feil i oljetilførselen: 
Kontroller kjedesmøringen, rens 
oljekanalene, oppsøk evt. en fagmann. 
STIHL anbefaler at vedlikeholdsarbeider 
og reparasjoner bare utføres hos STIHL-
forhandlere.

Kjedesmøreolje Fylle kjedesmøreolje
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Sagkjedet skal alltid sprute litt olje.

LES DETTE

Arbeid aldri uten kjedesmøring! Dersom 
sagkjedet går tørt, blir skjæreutstyret i 
løpet av kort tid så ødelagt at det ikke 
kan repareres. Kontroller alltid 
kjedesmøringetn og oljenivået i tanken 
før arbeidet tar til.

Alle nye sagkjeder trenger en 
innkjøringstid på 2 til 3 minutter.

Kontroller kjedestrammingen etter 
innkjøringen, og korriger den om 
nødvendig – se „Kontroll av 
kjedestrammingen“.

Blokker sagkjedet

– i nødsfall

– ved start

– på tomgang

Trykk håndbeskytteren mot 
sverdspissen med venstre hånd – eller 
automatisk ved tilbakeslag: sagkjedet 
blir blokkert – og står stille.

Løsne kjedebremsen

N Trekk håndbeskytteren mot 
håndtaksrøret

LES DETTE

Kjedebremsen må løsnes før det gis 
gass (unntatt ved funksjonskontroll) og 
før det sages.

Økt motorturtall ved blokkert 
kjedebrems (sagkjedet står stille) fører 
alt etter kort tid til skader på drivverk og 
kjededrev (kopling, kjedebrems).

Kjedebremsen aktiveres automatisk ved 
et tilstrekkelig kraftig tilbakeslag av saga 
– på grunn av massetregheten i 
håndbeskytteren: Håndbeskytteren 
kastes fremover mot sverdspissen – 
også når venstre hånd ikke er plassert 
bak håndbeskytteren på håndtaksrøret, 
e.eks. ved hovedskjær.

Kontroller kjedesmøring
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Kjedebremsen fungerer bare når det 
ikke foretas endringer på 
håndbeskytteren.

Kontroller kjedebremsens funksjon

hver gang før arbeidet tar til: Blokker 
sagkjedet på tomgang (håndbeskytteren 
mot sverdspissen) og gi full gass en kort 
stund (maks. 3 sek.) – sagkjedet skal 
ikke rotere. Håndbeskytteren må være 
fri for smuss og være lett å bevege.

Vedlikeholde kjedebremsen

Kjedebremsen er utsatt for naturlig 
slitasje på grunn av friksjon. For at det 
skal fungere som det skal, må det 
vedlikeholdes regelmessig av 
fagpersoner. STIHL anbefaler at 
vedlikeholdsarbeider og reparasjoner 
bare utføres hos STIHL-forhandlere. 
Følgende intervaller skal overholdes:

Forvarme forgasser

N Demonter panseret – se "Panser"

Ved temperaturer under +10 °C

N Trekk skyveren (1) ut av stilling s 
(sommerdrift)

N Sett skyveren i stilling r 
(vinterdrift)

N Monter panseret – se "Panser"

Nå strømmer varmluft fra omgivelsen til 
sylinderen rundt forgasseren – ingen 
isdannelse på forgasseren.

Ved temperaturer over +20 °C

N Skyveren må dreies tilbake i stilling 
s (sommerdrift) – ellers et det fare 
for motorfeil grunnet overoppheting

Ved temperaturer under -10 °C

Ved ekstremt kalde forhold 
(temperaturer under -10 °C, pulversnø 
eller snødrev) anbefales bruk av 
monteringssettet "dekkplate" 
(spesialtilbehør).

Dekkplate

Dekkplaten (spesialtilbehør) hindrer at 
det kommer inn pulversnø eller snødrev.

Ved bruk av dekselet må skyveren stå i 
vinterstilling.

Hvis det oppstår motorfeil må en først 
sjekke, om det er nødvendig å bruk 
dekkplaten.

Monter dekkplaten

N Sett inn dekkplaten (1) med begge 
flikene (piler) og fest den med 
skruene (2)

Fulltidsbruk: Hvert kvartal
Deltidsbruk: Hvert halvår
Leilighetsbruk: En gang i året

Vinterdrift
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Koble inn håndtaksoppvarmingen 
(avhengig av utstyr)

N Still bryteren på F, og for å slå av, 
still den på 0

Overoppheting ved kontinuerlig drift er 
utelukket. Varmeanlegget er 
vedlikeholdsfritt.

Stillingene til kombispaken

STOP hhv. † – for å slå av tenningen 
må kombispaken trykkes i retning STOP 
hhv. † . Etter at den slippes, fjærer 
kombispaken tilbake i driftsstilling F .

ADVARSEL

Etter motorens stillstand, slås tenningen 
automatisk på igjen. Gjennom 
betjeningen av startinnretningen kan 
motoren startes til enhver tid.

Driftsstilling F – i denne stillingen startes 
den varme motoren eller motoren går

Start } – i denne stillingen startes den 
kalde motoren

Innstille kombispaken

For å stille kombispaken fra 
driftsstilling F til Start } Trykk og hold 
gassknappsperren og 
gassknappen samtidig – still inn 
kombispaken på Start } samtidig som 
du slipper gassknappen og 
gassknappsperren.

Ved å trykke gassknappsperren 
samtidig med gassknappen, hopper 
kombispaken fra stilling Start } i 
driftsstilling F.

For å slå av tenningen trykkes 
kombispaken i retning STOP hhv. †– 
etter at den slippes fjærer kombispaken 
tilbake i driftsstilling F .

Holde motorsagen

Det finnes to muligheter for å holde 
motorsagen ved start.

Elektrisk 
håndtaksoppvarming
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På bakken 

N Motorsagen stilles sikkert på 
bakken – stå sikkert – sagkjedet skal 
verken berøre gjenstander eller 
bakken

N Motorsagen trykkes med venstre 
hånd på håndtaksrøret, fast mot 
bakken – tommelen under 
håndtaksrøret

N tre med høyre foten i det bakre 
håndtaket eller tre med hælen til 
den høyre foten på den bakre 
håndbeskyttelsen

Mellom kne eller lår

N klem bakre håndtaket mellom kne 
eller lår

N hold fast håndtaksrøret med venstre 
hånd – tommelen under 
håndtaksrøret

Starte

N trekk starthåndtaket langsomt ut 
med høyre hånd til anslaget – trekk 
det så raskt og kraftig gjennom – 
trykk derved håndtaksrøret nedover 
– ikke trekk snoren helt ut til enden 
– Fare for brudd! Ikke slipp 
starthåndtaket fort – men før det 
loddrett tilbake, slik at startsnoren 
vikles riktig opp 

Ved ny motor eller etter lengre 
driftsstans eller dersom tanken ble kjørt 
tom (motor slo seg av), kan det ved 
maskiner uten ekstra 
drivstoffhåndpumpe, være nødvendig 
med gjentatt trekking av startsnoren – 
inntil tilstrekkelig drivstoff transporteres.
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Igangsetting av motorsagen

Dekompresjonsventil

N Trykk knappen, 
dekompresjonsventilen åpnes

Ved første tenningen, lukkes 
dekompresjonsventilen automatisk. 
Trykk der knappen før hver startprosess.

ADVARSEL

I svingområdet til motorsagen må flere 
personer ikke oppholde seg.

N Håndbeskyttelse (1) trykkes 
fremover – Sagkjedet er blokkert

Kombispaken er i driftsstilling F.

N Dersom motoren er kald: 
Gassknappsperren (2) og 
gassknappen (3) trykkes og holdes 
fast samtidig – still inn 
kombispaken på Start } .

N Hold fast motorsagen

N Dra starthåndtaket fort og kraftig så 
mange ganger, helt til motoren 
starter

N Dersom motoren likevel ikke starter: 
Still kombispaken i stillingen 
Start } og start motorsagen på 
nytt

Straks motoren er i gang

N Dersom motoren ble startet i 
stillingen Start } : 
Gassknappsperren (2) og 
gassknappen (3) trykkes kort 
samtidig, kombispaken (4) hopper i 
driftsstilling F og motoren går i 
tomgang

N Håndbeskyttelse trekkes til 
håndtaksrøret

Kjedebremsen er løsnet – motorsagen 
er klar til innsats.

LES DETTE

Gi kun gass med løsnet kjedebrems. Økt 
motorturtall ved blokkert kjedebrems 
(sagkjede står stille) fører allerede etter 
kort tid til skader på kobling og 
kjedebrems.

59
02

BA
00

6 
KN

3

2

1

4

00
01

BA
03

9 
KN

4

3
2

00
01

BA
04

0 
KN

STOP

00
1B

A1
86

 K
N

MS 362 C-M 165



norsk
Ved svært lav temperatur

N eventuelt innstilles vinterdrift, se 
"Vinterdrift"

Slå av motoren

N Trykk kombispaken i retning STOP 
hhv. †– etter at den slippes fjærer 
kombispaken tilbake i driftsstilling F 
.

Motoren starter ikke

N kontroller, om alle 
betjeningselementer er riktig innstilt

N kontroller, om drivstoff er i tanken, 
fyll evt. på

N kontroller, om tennplugghetten er 
satt fast på

N Gjenta oppstartprosessen

eller:

Muligens befinner seg et fett, ikke 
tennfarlig drivstoff-luft-blanding i 
forbrenningskammeret til motoren – 
motoren har druknet.

N Tennpluggen demonteres – se 
"Tennplugg"

N Tennplugg tørkes

N Hold motorsagen på bakken

N Hold kombispaken trykket til anslag 
i retning STOP hhv. †.

ADVARSEL

Hvis kombispaken ikke trykkes 
kontinuerlig i retning STOP hhv. † , kan 
en tenningsgnist oppstå.

N Betjen startinnretningen flere 
ganger

N Slipp kombispaken – kombispaken 
hopper i driftstilling F

N Montere tennpluggen – se 
"Tennplugg"

N Motorsag holdes og settes igang

Den første driftstiden

For at det ikke skal oppstå ekstra 
belastninger i innkjøringsperioden, må 
en fabrikkny maskin aldri kjøres 
ubelastet på høyt turtall før etter tredje 
tankfylling. I innkjøringsperioden skal de 
bevegelige delene tilpasse seg til 
hverandre, og det er større 
slitasjemotstand i drivverket. Motoren 
oppnår sin maksimale effekt etter en 
driftstid på mellom 5 og 15 tankfyllinger.

Mens du arbeider

LES DETTE

Ikke gi gass før kjedebremsen er løsnet. 
Økt motorturtall ved blokkert 
kjedebrems (sagkjedet står stille) fører 
alt etter kort tid til skader på drivverk og 
kjededrev (kobling, kjedebrems).

Kontrollere kjedestrammingen ofte

Et nytt sagkjede må etterstrammes 
oftere enn et som har vært i bruk i en 
lengre periode.

I kald tilstand

Sagkjedet må ligge inntil undersiden av 
sverdet, men må kunne trekkes over 
sverdet for hånd. Etterstram kjedet om 
nødvendig – se „Stramme sagkjedet“.
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Ved driftstemperatur

Sagkjedet utvider seg og henger slapt. 
Drivleddene på undersiden av sverdet 
må ikke komme ut av falsen – da kan 
sagkjedet hoppe av. Etterstramme 
kjedet – se „Stramme sagkjedet“.

LES DETTE

Ved avkjøling trekker sagkjedet seg 
sammen. Dersom sagkjedet ikke 
slakkes, kan veivaksel og lagre bli 
skadet.

Etter lengre tids drift ved full belastning

La motoren gå på tomgang en kort stund 
så varmen føres bort med 
kjøleluftstrømmen, slik at 
komponentene i drivverket 
(tenningsanlegg, forgasser) blir 
ekstremt varmebelastet.

Etter arbeidet

N Slakk sagkjedet dersom det er blitt 
strammet under arbeid ved 
driftstemperatur.

LES DETTE

Slakk alltid sagkjedet igjen når arbeidet 
er ferdig! Ved avkjøling trekker 
sagkjedet seg sammen. Dersom 
sagkjedet ikke slakkes, kan veivaksel og 
lagre bli skadet.

Ved kortere pauser

La motoren avkjøles. Plasser maskinen 
med fylt drivstofftank på et tørt sted, ikke 
i nærheten av gnistkilder, til den skal 
brukes igjen.

Ved lengre tids stillstand

Se „Oppbevare maskinen“

Justerbar oljepumpe er ekstrautstyr.

Ulike snittlengder, tresorter og 
arbeodsteknikker krever ulike 
oljemengder.

Ved hjelp av innstillingsbolten (1) (på 
undesiden av maskinen) kan 
oljemengden reguleres etter behov.

Ematic-stilling (E), middels oljemengde 
–

N Sett innstillingsbolten på „E“ 
(Ematic-stilling) 

Øke oljemengden –

N Drei innstillingsbolten med klokka

Redusere oljemengden –

N Drei innstillingsbolten mot klokka

LES DETTE

Sagkjedet må alltid være fuktet med 
kjedesmøreolje.

Innstille oljemengden
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N Vend sverdet – hver gang kjedet er 
slipt og hver gang det er byttet – for 
å unngå ensidig slitasje, spesielt i 
topptrinsen og på undersiden

N Rengjør oljeinngangsboringen (1), 
oljeutgangskanalen (2) og 
sverdfalsen (3) regelmessig

N Mål falsdybden – med målestaven 
på fillæret (ekstrautstyr) – i det 
området der løpebaneslitasjen er 
størst

Dersom falsen ikke er minst så dyp:

N Bytt sverdet

Drivlenkene vil ellers slipe mot 
falsbunnen – slik at tannfoten og 
forbindelsesleddene ikke ligger på 
løpebanen.

Demonter motordekselet,

N For å slå av motoren, trykk 
kombispaken mot STOP el. †. Når 
den slippes, fjærer kombibryteren 
tilbake til driftsstilling F.

N Trykk fremre håndvern forover for å 
blokkere sagkjedet

N Åpne låsene (1) og drei 
1/4 omdreining mot klokken ved 
hjelp av kombinøkkelen

N Ta av motordekselet(2).

Montere motordekselet

N Sett motordekselet på

N Steng låsene og drei dem 
1/4 omdreining med klokken

Holde sverdet i orden

Kjedetype Kjededeling Minimum 
falsdybde

Picco 1/4“ P 4,0 mm 
Rapid 1/4“ 4,0 mm
Picco 3/8“ P 5,0 mm
Rapid 3/8“; 0,325“ 6,0 mm
Rapid 0,404“ 7,0 mm
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Dersom motoreffekten minsker 
merkbart

N Demonter panseret – se "Panser"

Demontere luftfilteret

N Fjern grovt smuss fra området rundt 
luftfilteret

LES DETTE

Det må ikke brukes verktøy til 
demontering og montering av luftfilteret 
– luftfilteret kan ta skade derved.

N Drei luftfilteret 1/4 omdreining mot 
urviserens retning og ta det av i 
retningen mot det bakre håndtaket

N Skadde luftfilter må absolutt byttes

Rengjør luftfilteret

N Koble fra luftfilteret

N Sprut STIHL spesial-
rengjøringsmiddel eller med 
såpevann på utsiden av luftfilteret

N Skyll utsiden av luftfilteret med 
rennende varmt vann

LES DETTE

Høye temperaturer og olje kan skade 
luftfilteret. Filtereffekten kan reduseres. 

– La luftfilteret tørke uten ekstra 
varme

– Luftfilteret må ikke oljes

N La luftfilteret tørke

N Monter luftfilteret

Monter luftfilteret

N Sette på luftfilteret 

N Trykk og samtidig drei luftfilteret 
med urviseren i retningen til 
filterhuset, til luftfilteret går i lås – 
Skriften "STIHL" må være plassert 
horisontalt

N Monter panseret – se "Panser"

Under arbeidet går motorsagen 
automatisk til den optimale effekten. Ved 
en kalibrering kan motorsagen raskere 
gå til optimal effekt.

Hvis utetemperaturen er under -10°C 
eller motoren er kald:

N Start motoren og løsne 
kjedebremsen.

N Varm opp motoren i ca. 1 minutt 
med gasstøt.

N Stopp motoren.

Gjennomfør følgende trinn for å 
kalibrere motorsagen:

N Sett kombispaken i posisjon }.

N Legg inn kjedebremsen.

N Start motoren uten å trykke på 
gassknappen. Motoren går og 
kombispaken blir stående i 
posisjon }.

N La motoren gå i minst 30 til 
maksimalt 60 sekunder, uten å 
trykke på gassknappen.

Rengjøre luftfilter
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ADVARSEL

Når kjedebremsen er løsnet kan 
sagkjedet gå rundt – Fare for 
personskade!

Motorsagen må holdes slik det er 
beskrevet i denne bruksanvisningen – 
ikke ta på det roterende sagkjedet.

N Løsne kjedebremsen.

LES DETTE

Hvis gassknappen slippes før 
motorsagen er kalibrert helt avbrytes 
kalibreringen. Kalibreringen må startes 
på nytt. 

N Hold gassknappen helt inne.

LES DETTE

Hvis gassknappen ikke trykkes helt inn 
under kalibreringen kan motorsagen 
stille seg inn feil. Motorsagen kan få 
skader.

N Hold gassknappen helt inne.

N Trykk og hold gassknappen inne i 
minst 30 sekunder.

Motoren akselererer og sagkjedet går 
rundt. Motorsagen blir kalibrert. 
Motorturtallet varierer og øker merkbart 
under kalibreringen.

Hvis motoren stopper:

N Prøv å kalibrere motorsagen på 
nytt.

Hvis motoren stopper på nytt:

N Legg inn kjedebremsen.

N Ikke bruk motorsagen og oppsøk en 
STIHL fagforhandler. Motorsagen 
er defekt.

Med en gang motorturtallet synker 
hørbart eller merkbart:

N Slipp gassknappen.

Motoren går på tomgang. Motorsagen er 
kalibrert og klar til bruk.

N Ved utilstrekkelig motoreffekt, 
startvansker eller 
tomgangsforstyrrelser skal først 
tennpluggen kontrolleres

N Etter ca. 100 driftstimer må 
tennpluggene byttes – ved svært 
forbrente elektroder også tidligere – 
bruk kun STIHL-godkjente, feilfrie 
tennplugger – se „Tekniske data“

Ta ut tennpluggen

N Ta av dekselet – se «Motordeksel».

N Ta av tennplugghetten

N Skru ut tennpluggen

Tennplugg
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Kontroller tennpluggen

N rengjør den tilsmussede 
tennpluggen

N Kontroller elektrodeavstanden (A) 
og still inn om nødvendig, verdi for 
avstand – se "Tekniske data"

N Fjern årsakene for tilsmussing av 
tennpluggen

Mulige årsaker er:

– for mye motorolje i drivstoffet

– tilsmusset luftfilter

– ugunstige driftsforhold

ADVARSEL

Hvis koblingsmutteren (1) ikke er trukket 
fast eller mangler kan det oppstå gnister. 
Det kan føre til brann eller eksplosjoner i 
lett antennelige eller eksplosive 

omgivelser. Personer kan bli alvorlig 
skadet eller materielle skader han 
oppstå.

N bruk dempede glødeplugger med 
fast koblingsmutter

Montere tennpluggen

N Skru inn tennpluggen og trykk 
tennplugghetten fast på.

N Monter motordeksel.

Dersom maskinen ikke skal brukes på 
over 3 måneder

N Tøm og rengjør drivstofftanken på 
et godt ventilert sted

N Drivstoff skal leveres til godkjent 
mottak iht. forskriftene

N Kjør forgasseren tom, hvis ikke kan 
membranene i forgasseren klebe 
seg fast

N Ta av sagkjedet og sverdet, rengjør 
og spray med beskyttende olje

N Rengjør maskinen grundig, særlig 
sylinderribbene og luftfilteret.

N Ved bruk av biologisk kjedeolje 
(f. eks. STIHL BioPlus) skal 
smøreoljetanken fylles helt opp.

N Oppbevar maskinen på et tørt og 
sikkert sted. Oppbevar maskinen 
utilgjengelig for uvedkommende 
(f. eks. barn).
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N Ta av kjededrevdekselet, sagkjedet 
og sverdet.

N Løsne kjedebremsen – trekk 
håndbeskytteren mot 
håndtaksrøret.

Skifte ut kjededrevet

– Når to sagkjeder er slitt ut, eller 
tidligere.

– Dersom slitasjesporene (pilene) er 
dypere enn 0,5 mm – hvis ikke vil 
sagkjedets levetid bli redusert – 
bruk kontrollæren (ekstrautstyr) ved 
kontrollen.

Kjededrevet skånes hvis man bruker to 
sagkjeder vekselvis.

Vi anbefaler at du bruker originale 
STIHL kjededrev. De sørger for at 
kjedebremsen virker optimalt.

N Trykk av sikringsskiven (1) med en 
skrutrekker.

N Ta av skiven (2).

N Trekk av ringkjededrevet (3).

N Kontroller medtakerprofilen på 
koblingstrommelen (4) – ved sterk 
slitasje må også koblingstrommelen 
byttes.

N Trekk koblingstrommelen eller 
profilkjededrevet (5) samt 
nåleburet (6) av fra veivakselen – 
ved kjededrevsystemet QuickStop 
Super må man først trykke på 
gassknappsperren.

Montere profil-/ ringkjededrevet

N Rengjør veivakseltappen og 
nåleburet, og smør dem inn med 
STIHL smørefett (ekstrautstyr).

N Skyv nåleburet opp på 
veivakseltappen.

N Drei koblingstrommelen eller 
profilkjededrevet ca. 1 omdreining 
etter at det er satt på, slik at 
medtakeren for oljepumpa går i 
inngrep – ved kjededrevsystemet 
QuickStop Super må man først 
trykke på gassknappsperren.

N Sett på ringkjededrevet – med 
hulrommet utover.

N Sett skiven og sikringsskiven tilbake 
på veivakselen.

Kontroll og bytte av 
kjededrev
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Problemfri saging med riktig filt sagkjede

Et riktig filt sagkjede skjærer seg 
problemfritt inn i treet selv ved lite 
arbeidstrykk

Arbeid aldri med sløvt eller skadd 
sagkjede. Det fører til stor belastning på 
kroppen, vibrasjonsbelastning, 
utilfredsstillende sageresultat og høy 
slitasje.

N Rengjør sagkjedet

N Kontroller sagkjedet for sprekker og 
skadde nagler

N Skift ut skadde eller slitte 
kjededeler, og tilpass disse delene 
til de øvrige i form og slitasjegrad – 
bearbeid slik at de passer

Hardmetallbelagte sagkjeder (Duro) er 
ekstra slitesterke. For et optimalt 
sliperesultat anbefaler STIHL at arbeidet 
fås utført hos en STIHL-forhandler.

ADVARSEL

Følgende vinkler og mål må alltid 
overholdes. Et feilslipt kjede – spesielt 
for lave ryttere – kan føre til at 
motorsagen får økt tendens til 
tilbakeslag – fare for personskader!

Kjededeling

Merket (a) på kjededelingen er preget 
inn i nærheten av rytteren på hver 
høveltann.

Tilordningen av fildiametere er basert på 
kjededelingen – se tabellen "Verktøy for 
filing".

Skjæretannvinkelen må overholdes ved 
filing.

Slipe- og brystvinkel 

A Slipevinkel

STIHL sagkjeder slipes med en 
slipevinkel på 30°. Unntak er 
lengdeskjærsagkjeder med slipevinkel 
på 10°. Sagkjeder med lengdeskjær har 
en X i betegnelsen.

B Brystvinkel

Ved bruk av det foreskrevne filholderen 
og fildiameteren får man automatisk den 
riktige brystvinkelen.

Vinklene må være like på alle tennene i 
sagkjedet. Ved ulike vinkler: Rått, ujevnt 
kjedeløp, sterkere slitasje – til sagkjedet 
ryker.

Stelle og slipe sagkjedet

Merke (a) Kjededeling
Tommer mm

7 1/4 P 6,35
1 eller 1/4 1/4 6,35
6, P eller PM 3/8 P 9,32
2 eller 325 0,325 8,25
3 eller 3/8 3/8 9,32
4 eller 404 0,404 10,26

68
9B

A0
27

 K
N

a

Tannformer Vinkel (°)
A B

Micro = halvmeiseltannet 
f.eks. 63 PM3, 26 RM3, 
36 RM

30 75

Super = helmeiseltannet 
f.eks. 63 PS3, 26 RS, 
36 RS3 

30 60

Sagkjede for lengdesnitt 
f.eks. 63 PMX, 36 RMX 

10 75
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Filholder

N Bruk filholder

Sagkjeder skal bare files for hånd ved 
hjelp av en filholder (ekstrautstyr, se 
tabellen "Verktøy for filing"). Filholdere 
har merker for slipevinkelen.

Bruk bare spesialkjedefiler! Andre filer 
er uegnet både i form og filgrad.

Kontrollere vinkelen

STIHL fillære (ekstrautstyr, se tabellen 
"Verktøy for filing") – et universalverktøy 
til kontroll av slipe- og brystvinkel, 
rytteravstand, tannlengde, falsdybde og 
til rengjøring av fals og 
oljeinngangsboringer.

Slipe riktig

N Velg slipeverktøy i henhold til 
kjededelingen

N Spenn eventuelt opp sverdet

N Blokker sagkjedet – 
håndbeskytteren forover

N Trekk håndbeskytteren mot 
håndtaksrøret for å trekke sagkjedet 
videre: kjedebremsen er løsnet. På 
kjedebremssystemet QuickStop må 
man i tillegg trykke på 
gassknappsperren.

N Slip ofte og lite av gangen – for 
enkel ettersliping er det som regel 
nok med et par strøk med 
slipemaskinen

N Føring av filen: Vannrett (i rett vinkel 
til sideflaten på sverdet) i henhold til 
den angitte vinkelen – etter 

merkene på filholderen – legg 
filholderen på tanntaket og på 
rytteren

N Fil bare innenfra og ut

N Filen griper bare i forovertak – løft 
filen for å føre den tilbake

N Forbindelses- og drivledd skal ikke 
files

N Drei filen litt fra tid til annen for å 
unngå ensidig slitasje

N Fjern filspon med et stykke hardved

N Kontroller vinkelen med fillæret

Alle høveltennene må være like lange.

Ved ulike tannlengder er også 
tannhøydene forskjellige og forårsaker 
rå kjedegang og brudd.

N Fil alle høveltennene tilbake til den 
korteste høveltannens lengde – det 
beste er å få dette gjort av en 
faghandel med et elektronisk 
filapparat

Rytteravstand

Rytteren avgjør hvor dypt inn i veden 
kjedet går og bestemmer dermed 
spontykkelsen.

a Nominell avstand mellom rytter og 
egg
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Ved saging i mykt tre utenom 
frostperioden kan avstanden være inntil 
0,2 mm (0,008") større.

File rytterne

Rytteravstanden reduseres ved sliping 
av høveltennene.

N Kontroller rytteravstanden hver 
gang etter filing

N Legg et fillære (1) som passer til 
kjededelingen, på sagkjedet ,og 
press det inntil høveltannen som 
skal kontrolleres. Dersom rytteren 
rager over fillæret, må den slipes 
ned

Sagkjeder med forbindelsesledd (2) – 
øvre del av forbindelsesleddet (2) (med 
servicemarkering) bearbeides samtidig 
med høveltannens rytter.

ADVARSEL

Resten av området til 
forbindelsesleddene må ikke 
bearbeides, da dette kan føre til at 
motorsagens tendens til tilbakeslag 
øker.

N Tilbakeslip rytteren i kant med 
fillæret

N Etterslip deretter ryttertaket skrått 
parallelt med servicemerket (se pil), 
slik at rytterens høyeste punkt ikke 
blir slipt tilbake

ADVARSEL

Dersom rytterne er for lave, økes 
tilbakeslagstendensen for motorsagen.

N Legg fillæret på sagkjedet – det 
høyeste punktet på rytteren må 
være i kant med fillæret

N Rengjør sagkjedet grundig etter 
filing, fjern filspon eller slipestøv 
som sitter fast – smør sagkjedet 
grundig

N Hvis sagkjedet ikke skal brukes på 
lang tid, må det rengjøres og oljes

Kjededeling Rytter
Avstand (a)

Tommer (mm) mm (tommer)
1/4 P (6,35) 0,45 (0,018)
1/4 (6,35) 0,65 (0,026)
3/8 P (9,32) 0,65 (0,026)
0,325 (8,25) 0,65 (0,026)
3/8 (9,32) 0,65 (0,026)
0,404 (10,26) 0,80 (0,031)
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Verktøy for filing (ekstrautstyr)
Kjededeling Rundfil ^ Rundfil Filholder Fillære Flatfil Slipesett 1)

Tommer (mm) mm (tommer) Delenummer Delenummer Delenummer Delenummer Delenummer
1/4P (6,35) 3,2 (1/8) 5605 771 3206 5605 750 4300 0000 893 4005 0814 252 3356 5605 007 1000
1/4 (6,35) 4,0 (5/32) 5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1027
3/8 P (9,32) 4,0 (5/32) 5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1027
0,325 (8,25) 4,8 (3/16) 5605 772 4806 5605 750 4328 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1028
3/8 (9,32) 5,2 (13/64) 5605 772 5206 5605 750 4329 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1029
0,404 (10,26) 5,5 (7/32) 5605 772 5506 5605 750 4330 1106 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1030
1) Består av filholder med rundfil, flatfil og fillære
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Stell og vedlikehold

Følgende opplysninger er basert på normale driftsforhold. Ved krevende forhold 
(omfattende støvdannelse, resinat hos tømmer, tropisk tre etc.) og lengre daglige 
arbeidstider, blir intervallene som er oppført tilsvarende forkortet. Ved anvendelse 
kun av og til, blir intervallene tilsvarende forlenget.
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komplett maskin
Visuell kontroll (tilstand, tetthet) X X

rengjør X

Gasspak, gasspaksperre, kløtsjspak, 
startspak, stoppbryter, kombispak (avhen-
gig av utstyr)

Funksjonskontroll X X

Kjedebrems
Funksjonskontroll X X

må kontrolleres av forhandler1) X

Drivstoffhåndpumpe (hvis montert)
kontrollere X

må repareres av fagforhandler1) X

Sugehode/filter i drivstofftank

kontrollere X

rengjør, bytt filterinnsats X X

skift ut X X X

Drivstofftank rengjør X

Smøreoljetank rengjør X

Kjedesmøring kontrollere X

Sagkjede

kontrollere, pass også på skarpheten X X

Kontrollere kjedestrammingen X X

slipe X

Styreskinne

kontrollere (slitasje, skade) X

rengjør og snu X

fjern kanter X

skift ut X X

Kjedehjul kontrollere X

Luftfilter
rengjør X X

skift ut X
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Antivibrasjonselementer
kontrollere X X

må skiftes ut av fagforhandler1) X

Luftforsyning på viftehus rengjør X X X

Sylinderriller rengjør X X X

Forgasser

Kontroller tomgang, sagkjedet må ikke 
løpe med X X

dersom sagkjedet ikke blir stående ved 
tomgang, må en la forhandleren repa-
rere motorsagen1)

X

Tennplugg
Justere elektrodeavstand X

byttes etter 100 respektive driftstimer X

tilgjengelige skruer og muttere ettertrekke2) X

Kjedefanger
kontrollere X

skift ut X

utslippskanal avkokses etter 139 driftstimer, deretter 
etter 150 respektive driftstimer X

Sikkerhetsetikett skift ut X
1) STIHL anbefaler STIHL-fagforhandleren
2) Sylinderfotskruene må trekkes til ved første idriftsetting hos motorsager (fra 3,4 kW effekt) etter en løpetid på 10 til 20 timer

Følgende opplysninger er basert på normale driftsforhold. Ved krevende forhold 
(omfattende støvdannelse, resinat hos tømmer, tropisk tre etc.) og lengre daglige 
arbeidstider, blir intervallene som er oppført tilsvarende forkortet. Ved anvendelse 
kun av og til, blir intervallene tilsvarende forlenget.
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Ved å overholde instruksene i denne 
bruksanvisningen unngår man unødig 
slitasje og skader på maskinen.

Bruk, vedlikehold og oppbevaring av 
maskinen skal utføres slik det er 
beskrevet i denne bruksanvisningen.

Alle skader som oppstår fordi 
sikkerhets-, betjenings- og 
vedlikeholdsanvisningene ikke følges, 
er brukerens eget ansvar. Dette gjelder 
spesielt for:

– endringer av produktet som ikke er 
godkjent av STIHL

– Bruk av verktøy eller tilbehør som 
ikke er godkjent til maskinen, ikke 
egner seg eller er kvalitativt 
mindreverdig,

– uriktig bruk av maskinen

– bruk av maskinen ved idretts- eller 
konkurransearrangementer

– skader som følge av at maskinen 
brukes videre med defekte deler

Vedlikeholdsarbeid

Alle arbeidsoppgaver som er oppført i 
kapitlet „Stell og vedlikehold“ skal 
utføres regelmessig. Hvis 
vedlikeholdsarbeidet ikke utføres av 
brukeren, skal det utføres hos en 
autorisert forhandler.

STIHL anbefaler at vedlikeholdsarbeid 
og reparasjoner bare utføres hos STIHL-
forhandlere. STIHL-forhandlere får 
regelmessig tilbud om kurs og har 
tilgang til teknisk dokumentasjon.

Hvis disse arbeidsoppgavene 
forsømmes eller ikke utføres fagmessig 
korrekt, kan det oppstå skader som 
brukeren selv står ansvarlig for. Med til 
disse hører bl.a.:

– Skader på drivverket som føge av 
forsinket eller utilstrekkelig 
vedlikehold (f. eks. luft- og 
drivstoffilter) eller utilstrekkelig 
rengjøring av kjøleluftføringen 
(innsugingsåpninger, 
sylinderribber)

– korrosjonsskader og andre skader 
som følge av uriktig oppbevaring

– skader på maskinen fordi det er 
brukt kvalitativt mindreverdige 
reservedeler

Slitedeler

Mange av delene i apparatet utsettes for 
normal slitasje, også ved riktig bruk, og 
må byttes ut til rett tid avhengig av 
bruksmåte og -varighet. Med til disse 
hører bl. a.:

– Sagkjede, sverd

– Drivdeler (sentrifugalkraftkobing, 
koblingstrommel, kjededrev)

– Filter (for luft, olje, drivstoff)

– Startmekanisme

– Tennplugg

– Dempingselementer i 
antivibrasjonssystemet

Redusere slitasje og unngå 
skader
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1 Lås til motordeksel
2 Bryter håndtaksoppvarming 

(avhengig av utstyr)
3 Tennplugghette
4 Skyver (sommerdrift og vinterdrift)
5 Dekompresjonsventil
6 Kjedebrems
7 Kjededrev
8 Kjededrevdeksel
9 Kjedefanger
10 Kjedestramming på siden
11 Barkstøtte
12 Sverd
13 Oilomatic-sagkjede
14 Oljetanklokk
15 Lydpotte;
16 Fremre håndvern
17 Fremre håndtak (håndtaksrør)
18 Starthåndtak
19 Drivstofftanklokk
20 Kombibryter
21 Gassknapp
22 Gassknappsperre
23 Bakre håndtak
24 Bakre håndvern
# Maskinnummer

Viktige komponenter

19

22

21
23

24

17

18

14

15

16

13

12

11

10

6

5
3

41

8

7

#

00
01

BA
02

9 
KN

9

2

20
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Drivverk

STIHL enkeltsylinder totaktsmotor

MS 362 C-M

Tenningsanlegg

Elektronisk styrt magnettenner

Drivstoffsystem

Stillingsuavhengig membranforgasser 
med integrert drivstoffpumpe

Kjedesmøring

Turtallsavhengig fullautomatisk 
oljepumpe med roterende stempel – 
ekstra manuell regulering av 
oljemengde

Vekt

Skjæretilbehør

Den faktiske snittlengden kan være 
mindre enn den angitte snittlengden.

Styreskinner Rollomatic

Sagkjeder 3/8"

Kjedehjul

Lyd- og vibrasjonsverdier

Videre opplysninger angående 
oppfyllelse av arbeidsgiverdirektivet om 
vibrasjon 2002/44/EF, se 
www.stihl.com/vib

Lydtrykknivå Lpeq iht. ISO 22868

Lydeffektnivå Lw iht. ISO 22868

Vibrasjonsverdi ahv, eq iht. ISO 22867

For lydtrykknivået og lydeffektnivået er 
K-verdien-iht. RL 2006/42/EG = 
2,0 dB(A); for vibrasjonsverdien er K-
verdien-iht. RL 2006/42/EG = 2,0 m/s2.

REACH

REACH betegner EF-
kjemikalieregelverket for felles 
registrering, vurdering og godkjenning 
av kjemikalier.

Les mer om kravene i 
kjemikalieregelverket REACH (EF) nr. 
1907/2006 på www.stihl.com/reach

Eksosutslipp nivå

CO2-verdien målt i EU-
typegodkjenningsprosessen er oppgitt i 
de produktspesifikke tekniske dataene 
på www.stihl.com/co2.

Tekniske data

Slagvolum: 59,0 cm3

Sylinderboring: 47 mm
Slaglengde: 34 mm
Effekt iht. ISO 7293: 3,5 kW (4,8 PS) 

ved 10000 1/min
Tomgangsturtall:1)

1) iht. ISO 11681 +/- 50 1/min

2800 1/min

Tennplugg 
(støydempet):

NGK CMR 6 H, 
Bosch USR 4AC

Elektrodeavstand: 0,5 mm

Volum drivstofftank: 600 cm3 (0,6 l)

Oljetank 
innhold: 325 cm3 (0,325 l)

uten fylt tank, uten skjæretilbehør
MS 362 C-M: 5,6 kg
MS 362 C-M med håndtak og 
forgasser oppvarming: 5,8 kg

Snittlengder (deling 
3/8"): 37, 40, 45, 50 cm
Sporbredde: 1,6 mm

Rapid Micro (36 RM) type 3652
Rapid Super (36 RS) type 3621
Rapid Super 3 (36 RS3) type 3626
Deling: 3/8" (9,32 mm)
Drivledd tykkelse: 1,6 mm

7-tagget for 3/8" (kjedehjul)
Maks. kjedehastighet iht. 
ISO 11681: 28,9 m/s
Kjedehastighet ved maksi-
mal effekt: 21,7 m/s

106 dB(A)

117 dB(A)

Håndtak venstre side: 3,5 m/s2

Håndtak høyre side: 3,5 m/s2
MS 362 C-M 181



norsk
Den målte CO2-verdien ble bestemt på 
en representativ motor under en 
standardisert testprosedyre under 
laboratorieforhold og utgjør ikke en 
uttrykkelig eller underforstått 
ytelsesgaranti for en bestemt motor.

Tiltenkt bruk og vedlikehold beskrevet i 
denne håndboken vil tilfredsstille de 
gjeldende kravene for eksosutslipp. 
Endringer i motoren vil ugyldiggjøre 
driftstillatelsen.

Skriv opp motorsagas salgsbetegnelse, 
maskinnummeret og numrene på 
sverdet og kjedet i tabellen nedenfor, til 
bruk ved reservedelsbestillinger. Det 
letter kjøpet av nytt skjæreutstyr.

Sverdet og kjedet er slitasjedeler. Ved 
kjøp av deler er det tilstrekkelig å oppgi 
motorsagas salgsbetegnelse, 
delnummere og betegnelsen på delene.

Brukere av dette apparatet får bare 
utføre vedlikeholds- og servicearbeider 
som er beskrevet i denne 
bruksanvisningen. Reparasjoner utover 
dette må bare utføres av fagforhandler.

STIHL anbefaler at vedlikeholdsarbeid 
og reparasjoner bare utføres hos STIHL-
forhandlere. STIHL-forhandlere får 
regelmessig tilbud om kurs og har 
tilgang til teknisk dokumentasjon.

Monter kun reservedeler som STIHL har 
godkjent til denne maskinen, eller 
teknisk likeverdige deler under 
reparasjoner. Bruk alltid reservedeler av 
høy kvalitet. Hvis ikke, kan det oppstå 
fare for ulykker eller skader på 
apparatet.

STIHL anbefaler å bruke originale 
STIHL-reservedeler.

Originale STIHL-reservedeler kan 
gjenkjennes på STIHL-
reservedelsnummeret, på påskriften 
{ og eventuelt på STIHL-
reservedelsmerket K (på små deler 
kan dette merket også stå alene).

Reservedeler

Salgsbetegnelse

Maskinnummer

Sverdnummer

Sagkjedenummer

Reparasjoner
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Følg de nasjonale forskrifter om 
avfallshåndtering.

STIHL-produkter hører ikke til i 
husholdningsavfallet. STIHL produkt, 
akkumulator, tilbehør og emballasje skal 
leveres til godkjente avfallsstasjoner.

Aktuell informasjon om 
avfallshåndtering får du hos STIHL-
forhandleren.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

tar alene ansvar for at

oppfyller de gjeldende bestemmelsene 
til direktivene 2011/65/EU 2006/42/EF, 
2014/30/EU og 2000/14/EF og er 
utviklet og produsert i henhold til 
følgende standarder, som gjaldt ved 
produksjonsdato:

EN ISO 11681-1, EN 55012, 
EN 61000-6-1

Det målte og garanterte lydeffektnivået 
ble beregnet i henhold til direktiv 
2000/14/EF, vedlegg V, med 
anvendelse av standard ISO 9207.

Målt lydeffektnivå

Garantert lydeffektnivå

EF-typegodkjenningen ble gjennomført 
hos

DPLF
Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle 
für Land- und Forsttechnik GbR 
(NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Oppbevaring av de tekniske 
dokumentene:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Byggeår og apparatnummer står oppført 
på apparatet.

Waiblingen, 30.11.2018

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.

Thomas Elsner

Leder produktledelse og service

Avfallshåndtering

00
0B

A0
73

 K
N

EU-samsvarserklæring

Modell: Motorsag
Varemerke: STIHL
Type: MS 362 C-M

MS 362 C-MVW
MS 362 C-MZ

Serieidentifikasjon: 1140
Slagvolum 59,0 cm3

117 dB(A)  

119 dB(A)  

Sertifiseringsnr.
K-EG-2009/5159
MS 362 C-M 183


