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Introduction
Intended use

Product description

This product is intended for sawing in wood.

The Husqvarna 120 is a chainsaw model with a
combustion engine.

Note: National regulations can set limit to the operation
of the product.

Work is constantly in progress to increase your safety
and efficiency during operation. Speak to your servicing
dealer for more information.

Product overview
(Fig. 1)
1. Cylinder cover
2. Spark plug and spark plug cap
3. Start/stop switch
4. Rear handle
5. Air filter
6. Fuel tank
7. Chain oil tank
8. Starter rope handle
9. Starter housing
10. Chain brake and front hand guard
11. Front handle
12. Air purge bulb
13. Throttle trigger lockout
14. Right hand guard
15. Clutch cover
16. Chain tensioning screw
17. Brake band
18. Chain catcher
19. Vibration damping system
20. Saw chain
21. Guide bar
22. Bar tip sprocket
23. Transport guard
24. Operator's manual
25. Combination wrench
26. Muffler
27. Carburetor adjuster screws
28. Throttle trigger
29. Information and warning decal
30. Product and serial number plate
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31. Starter reminder decal
32. Felling direction mark

Symbols on the product
(Fig. 2)

Be careful and use the product correctly.
This product can cause serious injury or
death to the operator or others.

(Fig. 3)

Read the operator's manual carefully and
make sure that you understand the
instructions before you use this product.

(Fig. 4)

Always wear approved protective helmet,
approved hearing protection and eye
protection.

(Fig. 5)

Use 2 hands to operate the product.

(Fig. 6)

Do not let the guide bar tip touch an object.

(Fig. 7)

Do not operate the product with one hand
only.

(Fig. 8)

Warning! Kickback can occur when the
guide bar tip touches an object. A kickback
causes a lightning fast reverse reaction that
throws the guide bar up and in the direction
of the operator. Can cause serious injury.

(Fig. 9)

Chain brake, engaged (right). Chain brake,
disengaged (left).

(Fig. 10)

Choke.

(Fig. 11)

Air purge bulb.

(Fig. 12)

Fuel.

(Fig. 13)

Chain oil.

1063 - 004 - 15.10.2020

yyyywwxxx The rating plate shows serial number. yyyy
x
is the production year and ww is the production week.

Note: Other symbols/decals on the product refer to
certification requirements for some markets.

Safety
Safety definitions
Warnings, cautions and notes are used to point out
specially important parts of the manual.

dealer or an experienced chainsaw user. Do not
attempt any task that you feel unsure of!

Safety instructions for operation

WARNING: Used if there is a risk of injury or
death for the operator or bystanders if the
instructions in the manual are not obeyed.
CAUTION: Used if there is a risk of damage
to the product, other materials or the
adjacent area if the instructions in the
manual are not obeyed.
Note: Used to give more information that is necessary in
a given situation.

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.
•
•
•
•

General safety instructions
WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.
•

•

•
•
•

•

A chainsaw is a dangerous tool if used carelessly or
incorrectly and can cause serious injury or death. It
is very important that you read and understand the
contents of this operator’s manual.
Under no circumstances may the design of the
product be modified without the permission of the
manufacturer. Do not use a product that appears to
have been modified by others and only use
accessories recommended for this product. Nonauthorized modifications and/or accessories can
result in serious personal injury or the death of the
operator or others.
The inside of the muffler contain chemicals that may
be carcinogenic. Avoid contact with these elements
in the event of a damaged muffler.
Long term inhalation of the engine’s exhaust fumes,
chain oil mist and sawdust can represent a health
risk.
This product produces an electromagnetic field
during operation. This field may under some
circumstances interfere with active or passive
medical implants. To reduce the risk of serious or
fatal injury, we recommend persons with medical
implants to consult their physician and the medical
implant manufacturer before operating this product.
The information in this operator's manual is never a
substitute for professional skills and experience. If
you get into a situation where you feel unsafe, stop
and seek expert advice. Contact your servicing
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•

•

Before using the product you must understand the
effects of kickback and how to avoid them. Refer to
Kickback information on page 14 for instructions.
Never use a product that is faulty.
Never use a product with visible damage to the
spark plug cap and ignition cable. A risk of sparking
arises, which can cause a fire.
Never use the product if you are fatigued, while
under the influence of alcohol or drugs, medication
or anything that could affect your vision, alertness,
coordination or judgement.
Do not use the product in bad weather such as
dense fog, heavy rain, strong wind, intense cold,
etcetera. Working in bad weather is tiring and often
brings added risks, such as icy ground,
unpredictable felling direction, etcetera.
Never start a product unless the guide bar, saw
chain and all covers are fitted correctly. Refer to
Assembly on page 12 for instructions. Without a bar
and saw chain attached to the product the clutch can
come loose and cause serious injury.

(Fig. 14)
• Never start the product indoors. Exhaust fumes can
be dangerous if inhaled.
• The exhaust fumes from the engine are hot and can
contain sparks, which can start a fire. Never start the
product near flammable material!
• Observe your surroundings and make sure that there
is no risk of people or animals coming in contact with
or affect your control of the product.
• Never allow children to use or be in the vicinity of the
product. As the product is equipped with a springloaded start/stop switch and can be started by low
speed and force on the starter handle, even small
children under some circumstances can produce the
force necessary to start the product. This can mean
a risk of serious personal injury. Therefore remove
the spark plug cap when the product is not under
close supervision.
• You must have a steady stance in order to have full
control of the product. Never work standing on a
ladder, in a tree or where you do not have a firm
ground to stand on.

9

(Fig. 15)
• Lack of concentration can lead to kickback if the
kickback zone of the bar accidentally touches a
branch, nearby tree or some other object.
(Fig. 16)
• Never use the product by holding it with one hand.
This product is not safely controlled with one hand.
• Always hold the product with both hands. The right
hand should be on the rear handle, and the left hand
on the front handle. All people, whether right or left
handed, should use this grip. Use a firm grip with
thumbs and fingers encircling the handles. This grip
minimizes the risk of kickback and lets you keep the
product under control. Do not let go of the handles!

procedures after reading these instructions, you
should consult an expert before continuing. Do not
hesitate to contact your dealer or Husqvarna if you
have any questions about the use of the product. We
will willingly be of service and provide you with
advice as well as help you to use your product both
efficiently and safely. Attend a training course in
chainsaw usage if possible. Your dealer, forestry
school or your library can provide information about
which training materials and courses are available.
(Fig. 19)

Personal protective equipment
WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

(Fig. 17)
• Never use the product above shoulder height.
(Fig. 18)
• Do not use the product in a situation where you
cannot call for help in case of an accident.
• Before moving your product, switch off the engine
and lock the saw chain using the chain brake. Carry
the product with the guide bar and saw chain
pointing backwards. Fit a transportation guard to the
guide bar before transporting the product or carrying
it for any distance.
• When you put the product on the ground, lock the
saw chain using the chain brake and ensure you
have a constant view of the product. Switch the
engine off before leaving your product for any length
of time.
• Sometimes chips get stuck in the clutch cover
causing the saw chain to jam. Always stop the
engine before cleaning.
• Running an engine in a confined or badly ventilated
area can result in death due to carbon monoxide
poisoning.
• The exhaust fumes from the engine are hot and may
contain sparks which can start a fire. Do not start the
product indoors or near flammable material.
• Use the chain brake as a parking brake when you
start the product and when you move short
distances. Always carry the product in the front
handle. This decreases the risk that you or a person
near you get hit by the saw chain.
• Overexposure to vibration can lead to circulatory
damage or nerve damage in people who have
impaired circulation. Contact your doctor if you
experience symptoms of overexposure to vibration.
Such symptoms include numbness, loss of feeling,
tingling, pricking, pain, loss of strength, changes in
skin colour or condition. These symptoms normally
appear in the fingers, hands or wrists. These
symptoms may be increased in cold temperatures.
• It is not possible to cover every conceivable situation
you can face when using this product. Always
exercise care and use your common sense. Avoid all
situations which you consider to be beyond your
capability. If you still feel uncertain about operating
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(Fig. 20)
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Most chainsaw accidents occur when the saw chain
touches the operator. You must use approved
personal protective equipment during operation.
Personal protective equipment does not give you full
protection from injuries but it decreases the degree
of injury if an accident occurs. Speak to your
servicing dealer for recommendations about which
equipment to use.
Your clothing must be close-fitting but not limit your
movements. Regularly do a check of the condition of
the personal protective equipment.
Use an approved protective helmet.
Use approved hearing protection. Long-term
exposure to noise can result in permanent damage
to the hearing.
Use protective glasses or a face visor to decrease
the risk of injury from thrown objects. The product
can throw objects, such as wood chips, small pieces
of wood and more, at large force. This can result in
serious injury, especially to the eyes.
Use gloves with saw protection.
Use pants with saw protection.
Use boots with saw protection, steel toe-cap and
non-slip sole.
Always have a first-aid kit with you.
Risk of sparks. Keep fire extinguishing tools and a
shovel near to prevent forest fires.

Safety devices on the product
WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.
•
•
•

Do not use a product with defective safety devices.
Do a check of the safety devices regularly. Refer to

Maintenance and checks of the safety devices on
the product on page 20.
If the safety devices are defective, speak to your
Husqvarna servicing dealer.
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Chain brake and front hand guard

Muffler

Your product has a chain brake that stops the saw chain
if you get a kickback. The chain brake decreases the
risk of accidents, but only you can prevent them.

WARNING: The muffler becomes very hot
during/after operation and at idle speed.
There is a risk of fire, especially when you
operate the product near flammable
materials and/or fumes.

The chain brake engages (A) manually by your left hand
or automatically by the inertia release mechanism. Push
the front hand guard (B) forward to engage the chain
brake manually.

WARNING: Do not operate a product
without a muffler or with a defective muffler.
A defective muffler can increase the noise
level and the risk of fire. Keep fire
extinguishing tools near. Do not use a
product without, or with a broken, spark
arrestor mesh if you must have a spark
arrestor mesh in your area.

(Fig. 21)
Pull the front hand guard rearward to disengage the
chain brake.
(Fig. 22)
Throttle trigger lockout
The throttle trigger lockout prevents accidental operation
of the throttle trigger. If you put your hand around the
handle and press the throttle trigger lockout (A), it
releases the throttle trigger (B). If you release the
handle, the throttle trigger and the throttle trigger lockout
move back to their initial positions. This function locks
the throttle trigger at idle speed.

The muffler keeps the noise levels to a minimum and
points the exhaust fumes away from the operator. In
areas with a hot, dry weather there is a high risk of fire.
Obey local regulations and maintenance instructions.

Fuel safety

(Fig. 23)

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

Chain catcher
The chain catcher catches the saw chain if it breaks or
derails. Correct saw chain tension and correctly applied
maintenance on the saw chain and guide bar, decrease
the risk of accidents.

•
•

(Fig. 24)
Right hand guard
The right hand guard is a protection for your hand on the
rear handle. The right hand guard gives you protection if
the saw chain breaks or derails. The right hand guard
also gives you protection from branches or twigs.
(Fig. 25)
Vibration damping system
The vibration damping system decreases vibration in the
handles. Vibration damping units operate as a
separation between the product body and the handle
unit.
Refer to Product overview on page 8 for information
about where the vibration damping system is on your
product.
Start/stop switch
Use the start/stop switch to stop the engine.
(Fig. 26)

•
•
•
•
•
•
•

(Fig. 27)
After refuelling, there are some situations where you
must never start the product:
•
•
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Make sure there is plenty of ventilation when
refuelling or mixing fuel (petrol and two-stroke oil).
Fuel and fuel vapour are highly flammable and can
cause serious injury when inhaled or allowed to
come in contact with the skin. For this reason
observe caution when handling fuel and make sure
there is adequate ventilation.
Take care when handling fuel and chain oil. Be
aware of the risks of fire, explosion and those
associated with inhalation.
Do not smoke and do not place any hot objects in
the vicinity of fuel.
Always stop the engine and let it cool for a few
minutes before refuelling.
When refuelling, open the fuel cap slowly so that any
excess pressure is released gently.
Tighten the fuel cap carefully after refuelling.
Never refuel the machine while the engine is
running.
Always move the product at least 3 m (10 ft) away
from the refuelling area and fuel source before
starting.

If you have spilled fuel or chain oil on the product.
Wipe off the spillage and allow remaining fuel to
evaporate.
If you have spilled fuel on yourself or on your
clothes. Change your clothes and wash any part of
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•

your body that has come in contact with fuel. Use
soap and water.
If the product leaks fuel. Regularly do a check for
leaks from the fuel tank, fuel cap and fuel lines.

•
•

Safety instructions for maintenance
WARNING: Read the warning instructions
that follow before you do maintenance on
the product.
•
•

•

Do only the maintenance and servicing given in this
operator's manual. Let professional servicing
personnel do all other servicing and repairs.
Regularly do the safety checks, maintenance and
service instructions given in this manual. Regular
maintenance increases the life of the product and
decreases the risk of accidents. Refer to
Maintenance on page 19 for instructions.
If the safety checks in this operator's manual is not
approved after you do maintenance, speak to your
servicing dealer. We guarantee that there are
professional repairs and servicing available for your
product.

Safety instructions for the cutting
equipment
WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

•

Only use approved guide bar/saw chain
combinations and filing equipment. Refer to
Accessories on page 27 for instructions.
Use protective gloves when you use or do
maintenance on the saw chain. A saw chain that
does not move can also cause injuries.
Keep the cutting teeth correctly sharpened. Obey the
instructions and use the recommended file gauge. A
saw chain that is damaged or incorrectly sharpened
increases the risk of accidents.

(Fig. 28)
• Keep the correct depth gauge setting. Obey the
instructions and use the recommended depth gauge
setting. Too large depth gauge setting increases the
risk of kickback.
(Fig. 29)
• Make sure that the saw chain has the correct
tension. If the saw chain is not tight against the guide
bar, the saw chain can derail. An incorrect saw chain
tension increases wear on the guide bar, saw chain
and chain drive sprocket. Refer to To adjust the
tension of the saw chain on page 23.
(Fig. 30)
• Do maintenance on the cutting equipment regularly
and keep it correctly lubricated. If the saw chain is
not correctly lubricated, the risk of wear on the guide
bar, saw chain and chain drive sprocket increases.
(Fig. 31)

Assembly
Introduction
WARNING: Read and understand the safety
chapter before you assemble the product.

To assemble the guide bar and saw
chain
1. Move the front hand guard rearward to disengage
the chain brake.
2. Remove the bar nuts and the clutch cover. (Fig. 32)
Note: If the clutch cover is not easy to remove,
tighten the bar nut, engage the chain brake and
release. A click is heard if it is released correctly.

4. Install the saw chain correctly around the drive
sprocket and put it in the groove on the guide bar.
WARNING: Always use protective
gloves when you assemble the saw
chain.
5. Make sure that the edges of the cutters point forward
on the top edge of the guide bar. (Fig. 33)
6. Align the hole in the guide bar with the chain adjuster
pin and install the clutch cover.
7. Tighten the bar nuts finger tight.
8. Tighten the saw chain. Refer to To adjust the tension
of the saw chain on page 23 for instructions.
9. Tighten the bars nut.

3. Assemble the guide bar onto the bar bolts. Move the
guide bar to its most rear position.
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Operation
Introduction
WARNING: Read and understand the safety
chapter before you use the product.

To do a function check before you use
the product

engine knocking, which causes engine
damages.
Two-stroke oil
•

For best results and performance use Husqvarna
two-stroke oil.
If Husqvarna two-stroke oil is not available, use a
two-stroke oil of good quality for air-cooled engines.
Speak to your servicing dealer to select the correct
oil.

•

1. Make sure that the chain brake operates correctly
and that it is not damaged.

CAUTION: Do not use two-stroke oil for
water-cooled outboard engines, also
referred to as outboard oil. Do not use oil
for four-stroke engines.

2. Make sure that the right hand guard is not damaged.
3. Make sure that the throttle lockout operates correctly
and that it is not damaged.
4. Make sure that the start/stop switch operates
correctly and that it is not damaged.
5. Make sure that there is no oil on the handles.
6. Make sure that the vibration damping system
operates correctly and that it is not damaged.
7. Make sure that the muffler is correctly attached and
that it is not damaged.
8. Make sure that all parts of the product are correctly
attached and not damaged or missing.
9. Make sure that the chain catcher is correctly
attached.
10. Do a check of the saw chain tension. (Fig. 34)

To mix gasoline and two-stroke oil
Gasoline, liter

2% (50:1)
5

0.10

10

0.20

15

0.30

20

0.40

Fuel

CAUTION: Small errors can influence the
ratio of the mixture drastically when you mix
small quantities of fuel. Measure the quantity
of oil carefully and make sure that you get
the correct mixture.

This product has a two-stroke engine.
CAUTION: Incorrect type of fuel can result in
engine damage. Use a mixture of gasoline
and two-stroke oil.

Premixed fuel
•

Use Husqvarna premixed alkylate fuel for best
performance and extension of the engine life. This
fuel contains less harmful chemicals compared to
regular fuel, which decreases harmful exhaust
fumes. The quantity of remains after combustion is
lower with this fuel, which keeps the components of
the engine more clean.

To mix fuel
Gasoline
•

Use good quality unleaded gasoline with a maximum
of 10% ethanol contents.

Two-stroke oil,
liter

(Fig. 35)
1. Fill half the quantity of gasoline in a clean container
for fuel.
2. Add the full quantity of oil.
3. Shake the fuel mixture.
4. Add the remaining quantity of gasoline to the
container.
5. Carefully shake the fuel mixture.
CAUTION: Do not mix fuel for more than 1
month at a time.

CAUTION: Do not use gasoline with an
octane grade less than 90 RON/87 AKI.
Use of a lower octane grade can cause
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To fill the fuel tank

CAUTION: If the oil is too thin, it runs out
before the fuel. In temperatures below
0°C/32°F some chain oils become too
thick, which can cause damage to the oil
pump components.

WARNING: Obey the procedure that follows
for your safety.
1. Stop the engine and let the engine become cool.
2. Clean the area around the fuel tank cap. (Fig. 36)
3. Shake the container and make sure that the fuel is
fully mixed.
4. Remove the fuel tank cap slowly to release the
pressure.
5. Fill the fuel tank.
CAUTION: Make sure that there is not
too much fuel in the fuel tank. The fuel
expands when it becomes hot.

•
•
•
•

Use the recommended cutting equipment. Refer to
Accessories on page 27.
Remove the cap to the chain oil tank.
Fill the chain oil tank with chain oil.
Attach the cap carefully.

(Fig. 37)
Note: To see where the chain oil tank is on your product,
refer to Product overview on page 8.

Kickback information
WARNING: A kickback can cause serious
injury or death to the operator or others. To
decrease the risk you must know the causes
of kickback and how to prevent them.

6. Tighten the fuel tank cap carefully.
7. Clean fuel spillage on and around the product.
8. Move the product 3 m/10 ft or more away from the
refueling area and fuel source before you start the
engine.
Note: To see where the fuel tank is on your product,
refer to Product overview on page 8.

To do a run-in
•

During the first 10 hours of operation, do not apply
full throttle without load for extended periods.

To use the correct chain oil
WARNING: Do not use waste oil, which can
cause injury to you and the environment.
Waste oil also causes damage to the oil
pump, the guide bar and the saw chain.
WARNING: The saw chain can break if the
lubrication of the cutting equipment is not
sufficient. Risk of serious injury or death to
the operator.
WARNING: This product has a function that
lets the fuel run out before the chain oil. Use
the correct chain oil for this function to
operate correctly. Speak to your servicing
dealer when you select your chain oil.
•

•
•
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Use Husqvarna chain oil for maximum saw chain life
and to prevent negative effects on the environment.
If Husqvarna chain oil is not available, we
recommend you to use a standard chain oil.
Use a chain oil with good adherence to the saw
chain.
Use a chain oil with correct viscosity range that
agrees with the air temperature.

A kickback occurs when the kickback zone of the guide
bar touches an object. A kickback can occur suddenly
and with large force, which throws the product in the
direction of the operator.
(Fig. 38)
Kickback always occurs in the cutting plane of the guide
bar. Usually, the product is thrown against the operator
but can also move in a different direction. It is how you
use the product when the kickback occurs that causes
the direction of the movement.
(Fig. 39)
A smaller bar tip radius decreases the force of the
kickback.
Use a low kickback saw chain to decrease the effects of
kickback. Do not let the kickback zone touch an object.
WARNING: No saw chain fully prevents
kickback. Always obey the instructions.

Common questions about kickback
•

Will the hand always engage the chain brake during
a kickback?
No. It is necessary to use some force to push the
front hand guard forward. If you do not use the force
necessary, the chain brake will not be engaged. You
must also hold the handles of the product stable with
two hands during work. If a kickback occurs, it is
possible that the chain brake does not stop the saw
chain before it touches you. There are also some
positions in which your hand can not touch the front
hand guard to engage the chain brake.

1063 - 004 - 15.10.2020

•

•

Will the inertia release mechanism always engage
the chain brake during kickback?
No. First, the chain brake must operate correctly.
Refer to Maintenance and checks of the safety
devices on the product on page 20 for instructions
about how to do a check of the chain brake. We
recommend you to do this each time before you use
the product. Second, the force of the kickback must
be large to engage the chain brake. If the chain
brake is too sensitive, it can engage during rough
operation.
Will the chain brake always protect me from injury
during a kickback?
No. The chain brake must operate correctly to give
protection. The chain brake must also be engaged
during a kickback to stop the saw chain. If you are
near the guide bar, it is possible that the chain brake
does not have time to stop the saw chain before it
hits you.
WARNING: Only you and the correct
working technique can prevent kickbacks.

To start the product
WARNING: You must keep your feet in a
stable position when you start the product.
WARNING: If the saw chain rotates at idle
speed, speak to your servicing dealer and
do not use the product.
1. Put the product on the ground.
2. Put your left hand on the front handle.
3. Put your right foot into the footgrip on the rear
handle.
4. Pull the starter rope handle slowly with your right
hand until you feel resistance.
WARNING: Do not twist the starter rope
around your hand.
5. Pull the starter rope handle quickly and with force.
(Fig. 43)

To start the product

CAUTION: Do not pull the starter rope to
full extension and do not let go of the
starter rope handle. This can cause
damage to the product.

To prepare to start with a cold engine
WARNING: The chain brake must be
engaged when the product is started to
decrease the risk of injury.

a) If you start your product with a cold engine, pull
the starter rope handle until the engine fires.

1. Move the front hand guard forward to engage the
chain brake. (Fig. 40)

Note: You can identify when the engine fires
through a "puff" sound.

2. Move the start/stop switch to position 1.
3. Pull the choke control (A) out to set it in choke
position.
4. Push the air purge bulb (B) approximately 6 times or
until fuel starts to fill the bulb. It is not necessary to
fill the air purge bulb fully. (Fig. 41)
5. Continue to To start the product on page 15 for
more instructions.

To prepare start with a warm engine
WARNING: The chain brake must be
engaged when the product is started to
decrease the risk of injury.
1. Move the front hand guard forward to engage the
chain brake. (Fig. 40)
2. Move the start/stop switch to position 1.
3. Push the air purge bulb approximately 6 times or
until fuel starts to fill the bulb. It is not necessary to
fill the air purge bulb fully. (Fig. 42)
4. Continue to To start the product on page 15 for
more instructions.
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b) Disengage the choke.
6. Pull the starter rope handle until the engine starts.
7. For start with a cold engine, quickly disengage the
throttle trigger lockout to set the product to idle
speed. (Fig. 44)
8. Move the front hand guard rearward to disengage
the chain brake. (Fig. 22)
9. Use the product.

To stop the product
•

Push the start/stop switch to position 0 to stop the
engine. (Fig. 26)

Pull stroke and push stroke
You can cut through wood with the product in 2 different
positions.
•

To cut on the pull stroke is when you cut with the
bottom of the guide bar. The saw chain pulls through
the tree when you cut. In this position you have
better control of the product and the position of the
kickback zone.

(Fig. 45)
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•

To cut on the push stroke is when you cut with the
top of the guide bar. The saw chain pushes the
product in the direction of the operator.

(Fig. 46)
WARNING: If the saw chain is caught in
the trunk, the product can be pushed at
you. Hold the product tightly and make
sure that the kickback zone of the guide
bar does not touch the tree and causes a
kickback.
(Fig. 47)

To use the cutting technique
WARNING: Use full throttle when you cut
and decrease to idle speed after each cut.
CAUTION: Engine damage can occur if the
engine runs for too long at full throttle
without load.
1. Put the trunk on a saw horse or runners. (Fig. 48)
WARNING: Do not cut trunks in a pile.
That increases the risk of kickback and
can result in serious injury or death.
2. Remove the cut pieces from the cutting area.
WARNING: Cut pieces in the cutting
area increase the risk of kickback and
that you can not keep your balance.

To cut a trunk on the ground
1. Cut through the trunk on the pull stroke. Keep full
throttle but be prepared for sudden accidents. (Fig.
49)
WARNING: Make sure that the saw
chain does not touch the ground when
you complete the kerf.
2. Cut approximately ⅔ through the trunk and then
stop. Turn the trunk and cut from the opposite side.
(Fig. 50)

To cut a trunk that has support on one end
WARNING: Make sure that the trunk does
not break during cutting. Obey the
instructions below.
(Fig. 51)
1. Cut on the push stroke approximately ⅓ through the
trunk.
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2. Cut through the trunk on the pull stroke until the two
kerfs touch. (Fig. 52)

To cut a trunk that has support on two ends
WARNING: Make sure that the saw chain
does not get caught in the trunk during
cutting. Obey the instructions below.
(Fig. 53)
1. Cut on the pull stroke approximately ⅓ through the
trunk.
2. Cut through the remaining part of the trunk on the
push stroke to complete the cut. (Fig. 54)
WARNING: Stop the engine if the saw chain
gets caught in the trunk. Use a lever to open
up the kerf and remove the product. Do not
try to pull the product out by hand. This can
result in injury when the product suddenly
breaks free.

To use the limbing technique
Note: For thick branches, use the cutting technique.
Refer to To use the cutting technique on page 16.
WARNING: There is a high accident risk
when you use the limbing technique. Refer
to Kickback information on page 14 for
instructions how to prevent kickback.
WARNING: Cut limbs one by one. Be careful
when you remove small limbs and do not cut
bushes or many small limbs at the same
time. Small limbs can get caught in the saw
chain and prevent safe operation of the
product.
Note: Cut the limbs piece by piece if it is necessary.(Fig.
55)
1. Remove the limbs on the right side of the trunk.
a) Keep the guide bar on the right side of the trunk
and keep the body of the product against the
trunk.
b) Select the applicable cutting technique for the
tension in the branch. (Fig. 56)
WARNING: If you are not sure about
how to cut the branch, speak to a
professional chainsaw operator
before you continue.
2. Remove the limbs on the top of the trunk.
a) Keep the product on the trunk and let the guide
bar move along the trunk.
b) Cut on the push stroke. (Fig. 57)
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3. Remove the limbs on the left side of the trunk.

WARNING: During critical felling
operations, lift your hearing protection
immediately when the sawing is
complete. It is important that you hear
sounds and warning signals.

a) Select the applicable cutting technique for the
tension in the branch. (Fig. 58)
WARNING: If you are not sure about
how to cut the branch, speak to a
professional chainsaw operator
before you continue.
Refer to To cut trees and branches that are in tension on
page 18 for instructions on how to cut branches that
are in tension.

To use the tree felling technique
WARNING: You must have experience to
fell a tree. If possible, engage in a training
course in chainsaw operation. Speak to an
operator with experience for more
knowledge.

To keep a safe distance
1. Make sure that persons around you keep a safe
distance at a minimum of 2 1/2 tree lengths. (Fig. 59)
2. Make sure that no person is in the risk zone before
or during felling. (Fig. 60)

To calculate the felling direction
1. Examine in which direction it is necessary for the
tree to fall. The goal is to fell it in a position where
you can limb and cut the trunk easily. It is also
important that you are stable on your feet and can
move about safely.

To clear the trunk and prepare your path of
retreat
Cut off all branches from your shoulder height and
down.
1. Cut on the pull stroke from the top down. Make sure
that the tree is between you and the product. (Fig.
62)
2. Remove undergrowth from the work area around the
tree. Remove all cut off material from the work area.
3. Do a check of the area for obstacles such as stones,
branches and holes. You must have a clear path of
retreat when the tree starts to fall. Your path of
retreat must be approximately 135 degrees away
from the felling direction.
1. The danger zone
2. The path of retreat
3. The felling direction
(Fig. 63)

To fell a tree
Husqvarna recommends you to make the directional
cuts and then use the safe corner method when you fell
a tree. The safe corner method helps you to make a
correct felling hinge and control the felling direction.
WARNING: Do not fell trees with a diameter
that is more than two times larger than the
guide bar length. For this, you must have
special training.

WARNING: If it is dangerous or not
possible to fell the tree in its natural
direction, fell the tree in a different
direction.
2. Examine the natural fall direction of the tree. For
example the tilt and bend of the tree, wind direction,
the location of the branches and weight of snow.
3. Examine if there are obstacles, for example other
trees, power lines, roads and/or buildings around.
4. Look for signs of damage and rot in the stem.
WARNING: Rot in the stem can mean a
risk that the tree falls before you
complete the cutting.
5. Make sure the tree has no damaged or dead
branches that can break off and hit you during
felling.
6. Do not let the tree fall onto a different standing tree.
It is dangerous to remove a caught tree and there is
a high accident risk. Refer to To free a trapped tree
on page 18. (Fig. 61)
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The felling hinge
The most important procedure during tree felling is to
make the correct felling hinge. With a correct felling
hinge, you control the felling direction and make sure
that the felling procedure is safe.
The thickness of the felling hinge must be equal and a
minimum of 10% of the tree diameter.
WARNING: If the felling hinge is incorrect or
too thin, you have no control of the felling
direction.
(Fig. 64)
To make the directional cuts
1. Make the directional cuts ¼ of the diameter of the
tree. Make a 45°-70° angle between the top
directional cut and bottom directional cut. (Fig. 65)
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a) Make the top directional cut. Align the felling
direction mark (1) of the product with the felling
direction of the tree (2). Stay behind the product
and keep the tree on your left side. Cut with a
pull stroke.
b) Make the bottom directional cut. Make sure that
the end of the bottom directional cut is at the
same point as the end of the top directional cut.
(Fig. 66)
2. Make sure that the bottom directional cut is
horizontal and at a 90° angle to the felling direction.
To use the safe corner method
The felling cut must be made slightly above the
directional cut.
(Fig. 67)

WARNING: It is very dangerous to remove a
trapped tree and there is a high accident
risk. Keep out of the risk zone and do not try
to fell a trapped tree.
(Fig. 74)
The safest procedure is to use one of the following
winches:
•

Tractor-mounted

(Fig. 75)
• Portable
(Fig. 76)

To cut trees and branches that are in tension
WARNING: Be careful when you cut with the
guide bar tip. Start to cut with the lower
section of the guide bar tip as you make a
bore cut into the trunk.

(Fig. 68)
1. If the usable cutting length is longer than the tree
diameter, do these steps (a-d).
a) Make a bore cut straight into the trunk to
complete the felling hinge width. (Fig. 69)
b) Cut on the pull stroke until ⅓ of the trunk is left.
c) Pull the guide bar 5-10 cm/2-4 in rearward.
d) Cut through the remaining of the trunk to
complete a safe corner that is 5-10 cm/2-4 in
wide. (Fig. 70)
2. If the usable cutting length is shorter than the tree
diameter, do these steps (a-d).
a) Make a bore cut straight into the trunk. The bore
cut must extend 3/5 of the tree diameter.
b) Cut on the pull stroke through the remaining
trunk. (Fig. 71)
c) Cut straight into the trunk from the other side of
the tree to complete the felling hinge.
d) Cut on the push stroke, until ⅓ of the trunk is left,
to complete the safe corner. (Fig. 72)
3. Put a wedge in the kerf straight from behind. (Fig.
73)
4. Cut off the corner to make the tree fall.
Note: If the tree does not fall, hit the wedge until it
does.
5. When the tree starts to fall, use the path of retreat to
move away from the tree. Move a minimum of 5
m/15 ft away from the tree.
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To free a trapped tree

1. Figure out which side of the tree or branch that is in
tension.
2. Figure out where the point of maximum tension is.
(Fig. 77)
3. Examine which is the safest procedure to release the
tension.
Note: In some situations the only safe procedure is
to use a winch and not your product.
4. Keep a position where the tree or branch can not hit
you when the tension is released. (Fig. 78)
5. Make one or more cuts of sufficient depth necessary
to decrease the tension. Cut at or near the point of
maximum tension. Make the tree or branch break at
the point of maximum tension. (Fig. 79)
WARNING: Do not cut straight through a
tree or branch that is in tension.
WARNING: Be very careful when you
cut a tree that is in tension. There is a
risk that the tree moves quickly before or
after you cut it. Serious injury can occur
if you are in an incorrect position or if
you cut incorrectly.
6. If you must cut across tree/branch, make 2 to 3 cuts,
1 in. apart and with a depth of 2 in. (Fig. 80)
7. Continue to cut more into the tree until the tree/
branch bends and the tension is released. (Fig. 81)
8. Cut the tree/branch from the opposite side of the
bend, after the tension is released.
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Maintenance
Introduction
WARNING: Read and understand the safety
chapter before you do maintenance on the
product.

Maintenance schedule
Daily maintenance

Weekly maintenance

Monthly maintenance

Clean the external parts of the product and make sure that there is no oil
on the handles.

Clean the cooling system. Refer to

Do a check of the brake band. Refer
to To do a check of the brake band
on page 20.

To clean the cooling system on page
24.

Do a check of the throttle trigger and Do a check of the starter, starter rope Do a check of the clutch centre,
throttle trigger lockout. Refer to To do and return spring.
clutch drum and clutch spring.

a check of the throttle trigger and
throttle trigger lockout on page 20.

Make sure that there is no damage
on the vibration damping units.

Lubricate the needle bearing. Refer
Clean the spark plug. Refer to To do
to To do a check of the spur sprocket a check of the spark plug on page
on page 24.
22.

Clean and do a check of the chain
brake. Refer to To do a check of the

Remove burrs from the edges of the
guide bar. Refer to To do a check of
the guide bar on page 24.

Clean the external parts of the carburettor.

Do a check of the chain catcher. Refer to To do a check of the chain
catcher on page 21.

Clean or replace the spark arrestor
mesh on the muffler.

Do a check of the fuel filter and the
fuel hose. Replace if necessary.

Turn the guide bar, do a check of the
lubrication hole and clean the groove
in the guide bar. Refer to To do a
check of the guide bar on page 24.

Clean the carburetor area.

Do a check of all cables and connections.

Make sure that the guide bar and
saw chain are getting sufficient oil.

Clean between the cylinder fins.

Empty the fuel tank and clean the inside.

chain brake on page 20To do a
check of the front hand guard and the
chain brake activation on page 20.

Do a check of the saw chain. Refer to

To examine the cutting equipment on
page 24.

Empty the oil tank and clean the inside.

Sharpen the saw chain and do a
check of its tension. Refer to To

sharpen the saw chain on page 22.
Do a check of the chain drive sprocket. Refer to To do a check of the spur
sprocket on page 24.
Clean the air intake on the starter.
Make sure that nuts and screws are
tightened.

1063 - 004 - 15.10.2020

19

Daily maintenance

Weekly maintenance

Monthly maintenance

Do a check of the stop switch. Refer
to To do a check of the start/stop
switch on page 21.
Make sure that there are no fuel
leaks from the engine, tank or fuel
lines.
Make sure that the saw chain does
not rotate when the engine is at idle
speed.
Make sure that there is no damage
on the right hand guard.
Make sure that the muffler is correctly attached, has no damages and
that no parts of the muffler are missing.
Clean or replace the air filter. Refer
to To clean the air filter on page 22.

Maintenance and checks of the safety
devices on the product
To do a check of the brake band
1. Use a brush to remove wood dust, resin and dirt
from the chain brake and clutch drum. Dirt and wear
can decrease the function of the brake. (Fig. 82)
2. Do a check of the brake band. The brake band must
be at a minimum of 0.6 mm/0.024 in thick at its
thinnest point.

To do a check of the front hand guard and the
chain brake activation
1. Make sure that the front hand guard is not damaged
and that there are no defects, such as cracks.
2. Make sure that the front hand guard moves freely
and that it is attached safely to the clutch cover. (Fig.
83)
3. Hold the product with 2 hands above a stump or
other stable surface.

WARNING: The engine must be off.
4. Let go of the front handle and let the guide bar tip fall
against the stump. (Fig. 84)
5. Make sure that the chain brake engages as the
guide bar tip hits the stump.

To do a check of the chain brake
1. Start the product. Refer to To start the product on
page 15 for instructions.
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WARNING: Make sure that the saw
chain does not touch the ground or other
objects.
2. Hold the product tightly.
3. Apply full throttle and tilt your left wrist against the
front hand guard to engage the chain brake. The
saw chain must stop immediately. (Fig. 85)

WARNING: Do not let go of the front handle.

To do a check of the throttle trigger and
throttle trigger lockout
1. Make sure that the throttle trigger and throttle trigger
lockout move freely and that the return spring works
correctly. (Fig. 44)
2. Press down the throttle trigger lockout and make
sure that it goes back to its initial position when you
release it. (Fig. 86)
3. Make sure that the throttle trigger is locked at the
idle position when the throttle trigger lockout is
released. (Fig. 87)
4. Start the product and apply full throttle.
5. Release the throttle trigger and make sure that the
saw chain stops and stays stationary.
WARNING: If the saw chain rotates
when the throttle trigger is in the idle
position, speak to your servicing dealer.
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To do a check of the chain catcher
1. Make sure that there is no damage on the chain
catcher.

the idle speed to the recommended idle speed. Refer to
Technical data on page 26.
CAUTION: If the saw chain rotates at idle
speed, turn the idle speed screw
counterclockwise until the saw chain stops.

2. Make sure that the chain catcher is stable and
attached to the body of the product. (Fig. 24)

To do a check of the right hand guard
•

Make sure that the right hand guard is not damaged
and that there are no defects, such as cracks. (Fig.
25)

To do a check of the vibration damping
system
1. Make sure that there are no cracks or deformation
on the vibration damping units.
2. Make sure that the vibration damping units are
correctly attached to the engine unit and handle unit.

1. Start the product.
2. Turn the idle speed screw clockwise until the saw
chain starts to rotate.
3. Turn the idle speed screw counterclockwise until the
saw chain stops.
Note: The idle speed is correctly adjusted when the
engine runs correctly in all positions. The idle speed
must also be safely below the speed at which the saw
chain starts to rotate.
WARNING: If the saw chain does not stop
when you turn the idle speed screw, speak
to your servicing dealer. Do not use the
product until it is correctly adjusted.

Refer to Product overview on page 8 for information
about where the vibration damping system is on your
product.

To do a check of the start/stop switch
1. Start the engine.
2. Push the start/stop switch to the STOP position. The
engine must stop. (Fig. 26)

To do a check of the muffler
WARNING: Do not use a product that has a
defective muffler or a muffler that is in bad
condition.
WARNING: Do not use a product if the spark
arrestor mesh on the muffler is missing or
defective.
1. Examine the muffler for damages and defects.
2. Make sure that the muffler is correctly attached to
the product. (Fig. 88)
3. If your product has a special spark arrestor mesh,
clean the spark arrestor mesh weekly. (Fig. 89)
4. Replace a damaged spark arrestor mesh.
CAUTION: If the spark arrestor mesh is
blocked, the product becomes too hot and
this causes damage to the cylinder and
piston.

To adjust the idle speed screw (T)
The basic carburetor adjustments are done at the
factory. You can adjust the idle speed but for more
adjustments, refer to your servicing dealer.
To give the components of the engine sufficient
lubrication during run-in, adjust the idle speed. Adjust
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To examine if the carburetor is correctly
adjusted
•
•

Make sure that the product has the correct
acceleration capacity.
Make sure that the saw chain does not rotate at idle
speed.
CAUTION: Incorrect adjustments can
cause damage to the engine.

To replace a broken or worn starter
rope
1. Loosen the screws to the starter housing
2. Remove the starter housing. (Fig. 90)
3. Pull out the starter rope approximately 30 cm/12 in
and put it in the notch on the pulley.
4. Let the pulley rotate slowly rearward to release the
recoil spring. (Fig. 91)
5. Remove the center screw, the pulley (A) and the
recoil spring (B).
WARNING: You must be careful when
you replace the return spring or the
starter rope. The recoil spring is in
tension when it is wound up in the starter
housing. If you are not careful, it can
eject and cause injuries. Use protective
glasses and protective gloves.
6. Remove the used starter rope from the handle and
the pulley.
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7. Attach a new starter rope to the pulley. Wind the
starter rope approximately 3 turns around the pulley.

To do a check of the spark plug
CAUTION: Use the recommended spark
plug. Refer to Technical data on page 26.
An incorrect spark plug can cause damage
to the product.

8. Connect the pulley to the recoil spring. The end of
the recoil spring must engage in the pulley.
9. Assemble the recoil spring, the pulley and the center
screw.
10. Pull the starter rope through the hole in the starter
housing and the starter rope handle.
11. Make a tight knot at the end of the starter rope. (Fig.
92)

To tighten the recoil spring

1. If the product is not easy to start or to operate or if
the product operates incorrectly at idle speed,
examine the spark plug for unwanted materials. To
decrease the risk of unwanted material on the spark
plug electrodes, do these steps:
a) make sure that the idle speed is correctly
adjusted.
b) make sure that the fuel mixture is correct.
c) make sure that the air filter is clean.

1. Put the starter rope into the notch in the pulley.
2. Turn the starter pulley approximately 2 turns
clockwise.
3. Pull the starter rope handle and pull out the starter
rope fully.
4. Put your thumb on the pulley.
5. Move your thumb and release the starter rope.
6. Make sure that you can turn the pulley ½ turn after
the starter rope is fully extended. (Fig. 93)

To assemble the starter housing on the
product

2. Clean the spark plug if it is dirty.
3. Make sure that the electrode gap is correct. Refer to,
Technical data on page 26. (Fig. 96)
4. Replace the spark plug monthly or more frequently if
necessary.

To sharpen the saw chain
Information about the guide bar and saw chain
WARNING: Use protective gloves when you
use or do maintenance on the saw chain. A
saw chain that does not move can also
cause injuries.

1. Pull out the starter rope and put the starter in
position against the crankcase.
2. Slowly release the starter rope until the pulley
engages with the pawls.
3. Tighten the screws that hold the starter. (Fig. 94)

To clean the air filter
Clean the air filter regularly from dirt and dust. This
prevents carburetor malfunctions, starting problems,
loss of engine power, wear to engine parts and more
fuel consumption than usual.
1. Remove the cylinder cover and the air filter.
2. Use a brush or shake the air filter clean. Use
detergent and water to clean it fully.
Note: An air filter that is used for a long time can not
be fully cleaned. Replace the air filter regularly and
always replace a defective air filter.
3. Attach the air filter and make sure that the air filter
seals tightly against the filter holder. (Fig. 95)
Note: Because of different work conditions, weather or
season, your product can be used with different types of
air filter. Speak to your servicing dealer for more
information.

Replace a worn or damaged guide bar or saw chain with
the guide bar and saw chain combination recommended
by Husqvarna. This is necessary to keep the safety
functions of the product. Refer to Accessories on page
27, for a list of replacement bar and chain
combinations that we recommend.
•

Guide bar length, in/cm. Information about the guide
bar length can usually be found on the rear end of
the guide bar.

(Fig. 97)
• Number of teeth on bar tip sprocket (T).
(Fig. 98)
• Chain pitch, in. The distance between the drive links
of the saw chain must align with the distance of the
teeth on the bar tip sprocket and drive sprocket.
(Fig. 99)
• Number of drive links. The number of drive links is
decided by the type of guide bar.
(Fig. 100)
• Bar groove width, in/mm. The groove width in guide
bar must be the same as the chain drive links width.
(Fig. 101)
• Chain oil hole and hole for chain tensioner. The
guide bar must align with product.
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(Fig. 102)
•

Drive link width, mm/in.

(Fig. 103)

General information about how to sharpen the
cutters
Do not use a blunt saw chain. If the saw chain is blunt,
you must apply more pressure to push the guide bar
through the wood. If the saw chain is very blunt, there
will be no wood chips but sawdust.
A sharp saw chain eats through the wood and the wood
chips becomes long and thick.
The cutting tooth (A) and the depth gauge (B) together
makes the cutting part of the saw chain, the cutter. The
difference in height between the two gives the cutting
depth (depth gauge setting).

5. Turn the product around and remove material on the
other side.
6. Make sure that all cutting teeth are the same length.

General information about how to adjust the
depth gauge setting
The depth gauge setting (C) decreases when you
sharpen the cutting tooth (A). To keep maximum cutting
performance you must remove filing material from the
depth gauge (B) to receive the recommended depth
gauge setting. See Accessories on page 27 for
instructions about how to receive the correct depth
gauge setting for your saw chain.
(Fig. 111)
WARNING: The risk of kickback increases if
the depth gauge setting is too large!

(Fig. 104)
When you sharpen the cutter, think about the following:

To adjust the depth gauge setting

•

Before you adjust the depth gauge setting or sharpen
the cutters, refer to To sharpen the cutters on page 23,
for instructions. We recommend you to adjust the depth
gauge setting after each third operation that you
sharpen the cutting teeth.

Filing angle.

(Fig. 105)
• Cutting angle.
(Fig. 106)
• File position.
(Fig. 107)
• Round file diameter.

We recommend that you use our depth gauge tool to
receive the correct depth gauge setting and bevel for the
depth gauge.

(Fig. 108)

(Fig. 112)

It is not easy to sharpen a saw chain correctly without
the correct equipment. Use Husqvarna file gauge. This
will help you to keep maximum cutting performance and
the kickback risk at a minimum.

1. Use a flat file and a depth gauge tool to adjust the
depth gauge setting. Only use Husqvarna depth
gauge tool to get the correct depth gauge setting and
bevel for the depth gauge.

WARNING: The force of the kickback
increases a lot if you do not follow the
sharpening instructions.

2. Put the depth gauge tool on the saw chain.
Note: See the package of the depth gauge tool for
more information about how to use the tool.

Note: Refer to To sharpen the saw chain on page 22 for
information about sharpening of the saw chain.

3. Use the flat file to remove the part of the depth
gauge that extends through the depth gauge tool.
(Fig. 113)

To sharpen the cutters

To adjust the tension of the saw chain

1. Use a round file and a file gauge to sharpen the
cutting teeth. (Fig. 109)
Note: Refer to Accessories on page 27 for
information about which file and gauge that
Husqvarna recommends for your saw chain.
2. Apply the file gauge correctly on to the cutter. Refer
to the instruction supplied with the file gauge.
3. Move the file from the inner side of the cutting teeth
and out. Decrease the pressure on the pull stroke.
(Fig. 110)
4. Remove material from one side of all the cutting
teeth.

1063 - 004 - 15.10.2020

WARNING: A saw chain with an incorrect
tension can come loose from the guide bar
and cause serious injury or death.
A saw chain becomes longer when you use it. Adjust the
saw chain regularly.
1. Loosen the bar nuts that hold the clutch cover/chain
brake. Use the combination wrench. (Fig. 114)
Note: Some models have only one bar nut.
2. Tighten the bar nuts by hand as tightly as you can.
3. Lift the front of the guide bar and turn the chain
tensioning screw. Use the combination wrench.
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4. Tighten the saw chain until it is tight against the
guide bar but still can move easily. (Fig. 115)
5. Tighten the bar nut using the combination wrench
and lift the front of the guide bar at the same time.
(Fig. 116)
6. Make sure you can pull the saw chain around freely
by hand and that it does not hang from the guide
bar. (Fig. 117)
Note: Refer to Product overview on page 8 for the
position of the chain tensioning screw on your product.

To do a check of the saw chain
lubrication
1. Start the product and let it operate at ¾ throttle. Hold
the bar approximately 20 cm/8 in above a surface of
light color.
2. If the saw chain lubrication is correct, you see a clear
line of oil on the surface after 1 minute. (Fig. 118)
3. If the saw chain lubrication does not operate
correctly, do a check of the guide bar. Refer to To do
a check of the guide bar on page 24 for
instructions. Speak to your servicing dealer if the
maintenance steps does not help.

To do a check of the guide bar
1. Make sure that the oil channel is not blocked. Clean
if it is necessary. (Fig. 122)
2. Examine if there are burrs on the edges of the guide
bar. Remove the burrs using a file. (Fig. 123)
3. Clean the groove in the guide bar. (Fig. 124)
4. Examine the groove in the guide bar for wear.
Replace the guide bar if it is necessary. (Fig. 125)
5. Examine if the guide bar tip is rough or very worn.
(Fig. 126)
6. Make sure that the bar tip sprocket turns freely and
that the lubricating hole in the bar tip sprocket is not
blocked. Clean and lubricate if it is necessary. (Fig.
127)
7. Turn the guide bar daily to extend its life cycle. (Fig.
128)

To do maintenance on the fuel tank
and the chain oil tank
•
•

Drain and clean the fuel tank and the chain oil tank
regularly.
Replace the fuel filter yearly or more frequently if
necessary.

To do a check of the spur sprocket
CAUTION: Contamination in the tanks
causes malfunction.

The clutch drum has a spur sprocket that is welded on
the clutch drum.
(Fig. 119)
•

Regularly do a visual check of the degree of wear on
the spur sprocket. Replace the clutch drum with the
spur sprocket if there is too much wear.

To examine the cutting equipment
1. Make sure that there are no cracks in rivets and links
and that no rivets are loose. Replace if it is
necessary. (Fig. 120)
2. Make sure that the saw chain is easy to bend.
Replace the saw chain if it is rigid.
3. Compare the saw chain with a new saw chain to
examine if the rivets and links are worn.
4. Replace the saw chain when the longest part of the
cutting tooth is less than 4 mm/0.16 in. Also replace
the saw chain if there are cracks on the cutters. (Fig.
121)
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To clean the cooling system
The cooling system keeps the engine temperature
down. The cooling system includes the air intake on the
starter (A), the air guide plate (B), the pawls on the
flywheel (C), the cooling fins on the cylinder (D), and the
cylinder cover (E).
(Fig. 129)
1. Clean the cooling system with a brush weekly or
more frequently if it is necessary.
2. Make sure that the cooling system is not dirty or
blocked.
CAUTION: A dirty or blocked cooling
system can make the product too hot,
which can cause damage to the product.
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Troubleshooting
The engine does not start
Product part to examine

Possible cause

Action

Starter pawls

The starter pawls are blocked.

Adjust or replace the starter pawls.
Clean around the pawls.
Speak to an approved service workshop.

Fuel tank

Ignition, no spark

Incorrect fuel type.

Drain the fuel tank and fill with correct fuel.

The fuel tank is filled with chain oil.

If you have tried to start the product,
speak to your servicing dealer. If you
have not tried to start the product,
drain the fuel tank.

The spark plug is dirty or wet.

Make sure that the spark plug is dry
and clean.

The electrode gap is incorrect.

Clean the spark plug. Make sure that
the electrode gap and spark plug is
correct, and that the correct spark
plug type is the recommended or
equivalent.
Refer to Technical data on page 26
for the correct electrode gap.

Spark plug and cylinder

The spark plug is loose.

Tighten the spark plug.

Engine is flooded because of repeated starts with full choke after ignition.

Remove and clean the spark plug.
Put the product on its side with the
spark plug hole away from you. Pull
the starter rope handle 6-8 times. Assemble the spark plug and start the
product. Refer to To start the product
on page 15.

The engine starts but stops again
Product part to examine

Possible cause

Action

Fuel tank

Incorrect fuel type.

Drain the fuel tank and fill with correct fuel.

Carburetor

The idle speed is not correct.

Speak to your servicing dealer.

Air filter

Clogged air filter.

Clean or replace the air filter.

Fuel filter

Clogged fuel filter.

Replace the fuel filter.
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Transportation and storage
•

For storage and transportation of the product and
fuel, make sure that there are no leaks or fumes.
Sparks or open flames, for example from electrical
devices or boilers, can start a fire.
Always use approved containers for storage and
transportation of fuel.
Empty the fuel and chain oil tanks before
transportation or before long-term storage. Discard
the fuel and chain oil at an applicable disposal
location.

•
•

•

•
•

Use the transportation guard on the product to
prevent injuries or damage to the product. A saw
chain that does not move can also cause serious
injuries.
Remove the spark plug cap from the spark plug and
engage the chain brake.
Attach the product safely during transportation.

To prepare your product for long-term storage
1. Disassemble and clean the saw chain and the
groove in the guide bar.
CAUTION: If the saw chain and guide
bar are not cleaned, they can become
rigid or blocked.

2. Attach the transportation guard.
3. Clean the product. Refer to Maintenance on page 19
for instructions.
4. Do a complete servicing of the product.

Technical data
Husqvarna 120
Engine
Cylinder displacement, cm3

35

Idle speed, rpm

2700-3300

Maximum engine power acc. to ISO 7293, kW/hp @ rpm

0.5/0.67@5000

Ignition system1
Spark plug

TORCH CMR7H

Electrode gap, mm/in

0.6/0.024

Fuel and lubrication system
Fuel tank capacity, liter/cm3

0.25/250

Oil tank capacity, liter/cm3

0.15/150

Type of oil pump

Automatic

Weight
Weight, kg
Noise

4.4

emissions2

Sound power level, measured dB(A)

109

Sound power level, guaranteed LWA dB(A)

111

1
2
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Always use the recommended spark plug type! Use of the wrong spark plug can damage the piston/cylinder.
Noise emissions in the environment measured as sound power (LWA) in conformity with EC directive
2000/14/EC.
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Husqvarna 120
Sound

levels3

Equivalent sound pressure level at the operator’s ear, dB(A)
Equivalent vibration levels, a hveq

99

4

Front handle, m/s2

6.7

m/s2

5.8

Rear handle,

Saw chain/guide bar
Type of drive sprocket/number of teeth

Spur/6

Saw chain speed at 133% of maximum engine power speed, m/s.

22.9

Accessories
Recommended cutting equipment

Kickback and guide bar nose radius

Chainsaw models Husqvarna 120 have been evaluated
for safety according to EN ISO 11681-1:2011
(Machinery for forestry - Portable chainsaw safety
requirements and testing) and fulfill the safety
requirements when equipped with the below listed guide
bar and saw chain combinations.

For sprocket nose bars the nose radius is specified by
the number of teeth, such as 10T. For solid guide bars
the nose radius is specified by the dimension of the
nose radius. For a given guide bar length, you can use a
guide bar with smaller nose radius than given.

Low kickback saw chain

Note: The usable cutting length is usually 1 in less than
the nominal guide bar length.

A saw chain that is designated as Low kickback saw
chain, meets the low kickback requirement specified in
ANSI B175.1-2012.
Guide bar

Saw chain

Length, in/cm

Pitch, in

Gauge, in/mm

Max. nose radius

Type

Length, drive
links (no.)

Low kickback

12/30

3/8

0.050/1.3

9T

H37, S93G

45

Yes

Filing equipment and filing angles
Use a Husqvarna file gauge to sharpen the saw chain. A
Husqvarna file gauge makes sure that you get the
correct filing angles. The part numbers are given in the
table below.

3

4

If you are not sure how to identify the type of saw chain
on your product, refer to www.husqvarna.com for more
information.

Equivalent sound pressure level, according to ISO 22868, is calculated as the time-weighted energy total for
different sound pressure levels under various working conditions. Typical statistical dispersion for equivalent
sound pressure level is a standard deviation of 2.5 dB (A).
Equivalent vibration level, according to ISO 22867, is calculated as the time-weighted energy total for vibration
levels under various working conditions. Reported data for equivalent vibration level has a typical statistical
dispersion (standard deviation) of 1.5 m/s2.
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H37, S93G

28

4.0 mm / 5/32 in

505 24 37-01

0.65 mm / 0.025
in

30°

80°
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แนะนำผลิตภัณฑ
วัตถุประสงคในการใชงาน

คำอธิบายผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑนี้ใชสำหรับเลื่อยไม

Husqvarna 120 เปนเลื่อยโซยนตที่มีเครื่องยนตเผาไหม

ขอสังเกต: การใชงานผลิตภัณฑนี้อาจมีการจำกัดโดยกฎ
ระเบียบระดับชาติ

เรากำลังทำงานอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคุณ
และประสิทธิภาพในการทำงาน โปรดสอบถามตัวแทนจำหนาย
เพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมของผลิตภัณฑ
(รูปที่ 1)
1. แผนปดเสื้อสูบ
2. หัวเทียนและฝาปดหัวเทียน
3. สวิตชเริ่ม/หยุดการทำงาน
4. ดามจับดานหลัง
5. ตัวกรองอากาศ
6. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
7. ถังน้ำมันหลอลื่นโซ
8. ดามจับเชือกตัวสตารท
9. กลองตัวสตารท
10. เบรกหยุดโซและแผนปองกันมือดานหนา
11. หวงมือจับดานหนา
12. หลอดไฟไลอากาศ
13. ล็อคคันเรง
14. แผนปองกันมือขวา
15. แผนปดคลัตช
16. น็อตปรับความตึงของโซ
17. แถบผาเบรก
18. ตัวยึดโซ
19. ระบบลดการสั่นสะเทือน
20. โซเลื่อย
21. แผนแกนเลื่อย
22. เฟองปลายแผนแกนเลื่อย
23. ที่ปองกันสำหรับการเคลื่อนยาย
24. คูมือการใชงาน
25. ประแจรวม
26. ชุดทอไอเสีย
27. น็อตสำหรับปรับตั้งคารบูเรเตอร
28. คันเรง
29. สติ๊กเกอรขอมูลและคำเตือน
30. แผนระบุชนิดและหมายเลขผลิตภัณฑ
31. เครื่องหมายเตือนตัวสตารท
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32. สัญลักษณทิศทางการลมตน

สัญลักษณบนเลื่อยโซยนต
(รูปที่ 2)

โปรดใชความระมัดระวังและใชงานผลิตภัณฑ
อยางถูกวิธี ผลิตภัณฑนี้อาจทำใหผูใชหรือผูอื่น
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

(รูปที่ 3)

อานคูมือการใชงานโดยละเอียดและศึกษาให
เขาใจในคำแนะนำตางๆ กอนใชงานผลิตภัณฑนี้

(รูปที่ 4)

สวมหมวกนิรภัย อุปกรณปองกันเสียง และอุปกรณ
ปองกันดวงตาที่ไดรับการรับรองอยูเสมอ

(รูปที่ 5)

ใชมือทั้งสองขางในการใชงานผลิตภัณฑ

(รูปที่ 6)

อยาปลอยใหปลายแผนแกนเลื่อยสัมผัสกับวัตถุ

(รูปที่ 7)

อยาใชงานผลิตภัณฑโดยใชมือเพียงขางเดียว
เทานั้น

(รูปที่ 8)

คำเตือน! การดีดกลับอาจเกิดขึ้นไดเมื่อปลายแผน
แกนเลื่อยสัมผัสกับวัตถุ การดีดกลับทำใหเกิดการ
ตอบสนองอยางรวดเร็วของผูใช ซึ่งทำใหแผน
แกนเลื่อยยกตัวขึ้นและเคลื่อนที่ไปดานหลังเขาไป
หาผูใช ซึ่งอาจทำใหบาดเจ็บสาหัสได

(รูปที่ 9)

เบรกหยุดโซทำงาน (ขวา) เบรกหยุดโซไมทำงาน
(ซาย)

(รูปที่ 10)

โชก

(รูปที่ 11)

หลอดไฟไลอากาศ

(รูปที่ 12)

น้ำมันเชื้อเพลิง

(รูปที่ 13)

น้ำมันหลอลื่นโซ

yyyywwxxx ปายแสดงหมายเลขผลิตภัณฑ yyyy หมายถึงปที่x
ผลิตและ ww หมายถึงสัปดาหที่ผลิต
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ขอสังเกต: สัญลักษณ/เครื่องหมายอื่นที่ติดอยูบนผลิตภัณฑ
อางอิงถึงขอกำหนดการรับรองสำหรับบางตลาด

ความปลอดภัย
คำจำกัดความเกี่ยวกับความปลอดภัย

คำแนะนำดานความปลอดภัยในการใชงาน

คำเตือน ขอควรระวัง และหมายเหตุใชในการระบุสวนที่สำคัญ
ในคูมือ
คำเตือน: แสดงเมื่อมีความเสี่ยงที่จะทำใหผูใชงาน
หรือผูที่อยูบริเวณใกลเคียงบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ได หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือ
ขอควรระวัง: แสดงเมื่อมีความเสี่ยงที่จะทำใหเกิด
ความเสียหายตอผลิตภัณฑ วัตถุอื่นๆ หรือบริเวณ
ใกลเคียง หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือ
ขอสังเกต: แสดงเพื่อใหคำแนะนำเพิ่มเติมที่จำเปนตอสถานกา
รณนั้นๆ

คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ
•

กอนที่จะใชผลิตภัณฑ คุณตองเขาใจผลของการตียอนกลับ
และวิธีการหลีกเลี่ยง โปรดดูคำแนะนำที่ ขอมูลเกี่ยวกับการ

•
•

หามใชผลิตภัณฑที่มีความเสียหายหรือมีอาการผิดปกติ
หามใชผลิตภัณฑหากพบการชำรุดเสียหายของฝาปดหัว
เทียนและสายไฟจุดระเบิด จะทำใหเกิดความเสี่ยงตอการ
ติดไฟและอาจทำใหเกิดไฟไหมได
หามใชผลิตภัณฑเมื่อคุณออนลา หลังจากดื่มแอลกอฮอล
หรือใชยาเสพติด หรือรับประทานยา หรือสิ่งใดก็ตามที่สง
ผลตอการมองเห็น ความตื่นตัว ประสิทธิภาพในการใช
สายตาสมองและมือทำงานประสานกัน หรือการตัดสินใจ
ของคุณ
อยาใชงานผลิตภัณฑหากสภาพอากาศเลวราย เชน มี
หมอกหนา ฝนตกหนัก ลมแรง อากาศเย็นจัด เปนตน สภาพ
อากาศเลวรายทำใหการทำงานเปนไปไดยากยิ่งขึ้นและมัก
เพิ่มความเสี่ยงในการทำงาน เชน พื้นลื่น ไมสามารถคาด
เดาทิศทางการลมของตนไมได เปนตน
หามเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ หากแผนแกนเลื่อย โซ
เลื่อย และอุปกรณตางๆ ประกอบกันอยางไมถูกตอง โปรดดู
คำแนะนำที่ การประกอบ ในหนา 33 หากไมมีแผนแกน
เลื่อยและโซจะทำใหคลัตชอาจหลุดและทำใหเกิดการบาด
เจ็บสาหัสได

ตียอนกลับ ในหนา 35

•

ขอแนะนำดานความปลอดภัยทั่วไป
•
คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ
•

•

•
•
•

•
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เลื่อยโซเปนเครื่องมือที่สามารถทำใหเกิดอันตรายไดถาใช
อยางผิดวิธีหรือไมระมัดระวังในการใชงาน และอาจทำให
เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได สิ่งสำคัญก็คือทาน
ตองอานและศึกษาทุกหัวขอในคูมือการใชงานนี้ใหเขาใจ
กอนจะใชงาน
หามเปลี่ยนแปลงแกไขผลิตภัณฑไมวากรณีใดๆ ก็ตามโดย
มิไดรับอนุญาตจากผูผลิต หามใชผลิตภัณฑที่อาจไดรับการ
ดัดแปลงจากผูอื่นและใชอุปกรณเสริมที่ไดรับการแนะนำ
สำหรับผลิตภัณฑนี้เทานั้น การเปลี่ยนแปลงแกไข และ/หรือ
การใชอุปกรณเสริมอื่นที่ไมไดรับอนุญาต อาจทำใหผูใช
งานหรือผูอื่นไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิต
ภายในชุดทอไอเสียไดบรรจุสารเคมีซึ่งเปนสารที่อาจจะกอ
ใหเกิดมะเร็งได หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัตถุเหลานี้ในกรณีที่
ชุดทอไอเสียชำรุดเสียหาย
การสูดดมกาซไอเสียจากเครื่องยนต ละอองของน้ำมันหลอ
ลื่นโซ และฝุนจากขี้เลื่อย เปนระยะเวลานาน จะทำใหเกิด
ความเสี่ยงตอสุขภาพของทาน
ผลิตภัณฑนี้สรางสนามแมเหล็กไฟฟาขณะทำงาน ซึ่งใน
บางสถานการณอาจจะรบกวนสิ่งปลูกฝงทางการแพทยที่ไว
งานหรือเฉื่อยงานได เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดการบาด
เจ็บสาหัสหรืออันตรายตอชีวิต เราขอแนะนำใหผูที่มีสิ่งปลูก
ฝงทางการแพทยควรปรึกษาแพทยและผูผลิตสิ่งปลูกฝง
ทางการแพทยกอนที่จะใชงานผลิตภัณฑนี้
ขอมูลในคูมือผูใชไมสามารถใชเพื่อทดแทนทักษะและ
ประสบการณทางวิชาชีพได ถาทานพบกับสถานการณที่
ทานรูสึกไมปลอดภัย ใหหยุดการใชงานและขอคำแนะนำ
จากผูเชี่ยวชาญ สอบถามตัวแทนจำหนายหรือผูใชเลื่อย
ยนตที่มีประสบการณ อยาพยายามทำงานใดๆ ที่คุณรูสึกไม
แนใจ!

•

(รูปที่ 14)
• อยาเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑในอาคาร การหายใจสูด
ไอเสียของเครื่องจักรทำใหเกิดอันตราย
• ไอเสียจากเครื่องยนตมีความรอนและอาจมีสะเก็ดไฟซึ่งอาจ
ทำใหเกิดไฟไหมได อยาเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑใกล
กับวัสดุไวไฟ!
• โปรดสังเกตบริเวณรอบๆ และตองแนใจวาไมมีความเสี่ยงที่
บุคคลหรือสัตวอื่นๆ จะเขาใกลมาสัมผัสอุปกรณตัดหรือมีผล
ตอการควบคุมผลิตภัณฑของคุณได
• หามไมใหเด็กใชงานเครื่อง หรืออยูใกลกับผลิตภัณฑ
เนื่องจากผลิตภัณฑมีการติดตั้งสวิตชเริ่ม/หยุดการทำงาน
แบบสปริงโหลด และสามารถสตารทดวยหวงสำหรับสตารท
แมจะมีความเร็วต่ำ จึงทำใหในบางกรณี แมแตเด็กเล็กก็
อาจมีแรงพอในการเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑได นั่น
หมายถึงความเสี่ยงตอการบาดเจ็บสาหัส ดังนั้น ควรถอดฝา
หัวเทียนออกเมื่อจะจัดเก็บผลิตภัณฑเมื่อไมมีการเฝาดูเปน
เวลานาน
• คุณตองยืนและถือผลิตภัณฑอยางมั่นคงเพื่อใหสามารถ
ควบคุมผลิตภัณฑไดดี ในขณะใชงาน หามยืนบนบันได บน
ตนไมหรือที่ซึ่งทานไมสามารถยืนไดอยางมั่นคง
(รูปที่ 15)
• การขาดความสนใจในการทำงานจะทำใหเกิดการตียอน
กลับได ถาบริเวณตียอนกลับไดของแผนแกนเลื่อยไปสัมผัส
กิ่งไม หรือตนไมบริเวณนั้น หรือวัตถุอื่นๆ โดยบังเอิญ
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(รูปที่ 16)
• หามใชผลิตภัณฑโดยใชมือขางเดียวถือ ผลิตภัณฑนี้จะ
ไมมีความปลอดภัยถาควบคุมดวยมือเดียว
• ตองถือผลิตภัณฑดวยมือทั้งสองขางเสมอ มือขางขวาใหจับ
ที่หวงจับดานหลังและใชมือซายจับที่หวงจับบังคับดานหนา
ไมวาจะเปนผูที่ถนัดซายหรือถนัดขวาก็ตองจับแบบนี้ โดย
จับใหแนนดวยนิ้วโปงและนิ้วอื่นๆ กำรอบหวงมือจับ วิธีจับ
แบบนี้จะชวยลดผลกระทบจากการตียอนกลับและชวยคุณ
ในการควบคุมผลิตภัณฑ หามปลอยหวงจับเด็ดขาด!
(รูปที่ 17)
• หามใชผลิตภัณฑนี้ในระดับที่สูงกวาไหล
(รูปที่ 18)
• หามใชผลิตภัณฑในสถานการณที่คุณไมสามารถเรียกผูอื่น
ใหมาชวยเหลือไดเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
• กอนที่จะเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ใหดับเครื่องยนตและล็อคโซ
โดยใชเบรกหยุดโซ ถือผลิตภัณฑโดยใหแผนแกนเลื่อย
และโซเลื่อยหันไปดานหลัง ประกอบแผนปองกันแผนแกน
เลื่อยกอนที่จะขนสงหรือเคลื่อนยายผลิตภัณฑไมวาจะใกล
หรือไกล
• เมื่อวางผลิตภัณฑลงบนพื้น คุณตองล็อคเลื่อยโซโดยใช
เบรกหยุดโซและตองแนใจไดวาคุณอยูในที่ที่สามารถมอง
เห็นผลิตภัณฑไดตลอด ใหปดเครื่องยนตกอนที่คุณจะออก
หางจากผลิตภัณฑไมวาจะนานแคไหนก็ตาม
• บางครั้งเศษไมอาจเขาไปติดในแผนปดคลัตชจนทำใหโซ
เลื่อยติดได ใหหยุดเครื่องยนตเสมอกอนทำความสะอาด
• การใชงานเครื่องยนตในพื้นที่ปดหรือมีการถายเทอากาศได
ไมดีจะสามารถทำใหเสียชีวิตไดเนื่องจากพิษของกาซ
คารบอนมอนออกไซด
• ไอเสียจากเครื่องยนตมีความรอนและอาจมีสะเก็ดไฟซึ่งอาจ
ทำใหเกิดไฟไหมได อยาติดเครื่องยนตในอาคารหรือใกล
วัสดุไวไฟ
• ใชเบรกหยุดโซเปนเบรกหยุดสนิทเมื่อคุณเริ่มการทำงาน
ของผลิตภัณฑและเมื่อตองการเคลื่อนยายในระยะทางสั้นๆ
ถือผลิตภัณฑดวยหวงมือจับดานหนา การทำเชนนี้จะชวย
ลดความเสี่ยงที่คุณหรือผูคนที่อยูในบริเวณใกลเคียงถูกโซ
เลื่อยชน
• การสั่นสะเทือนที่มากเกินจะมีอันตรายตอการไหลเวียนของ
เลือดและอันตรายตอระบบประสาทของผูใชงานที่ระบบไหล
เวียนโลหิตบกพรอง โปรดไปพบแพทยถาพบวามีอาการจาก
การไดรับการสั่นสะเทือนมากเกินไป เชน มึนงง หมดสติ
รูสึกเหมือนมีหนามแหลมทิ่มแทง เจ็บปวด สูญเสียกำลัง มี
การเปลี่ยนของสีผิวหรือสภาพผิว โดยทั่วไปแลวอาการ
เหลานี้จะพบที่บริเวณนิ้วมือ มือ และขอมือ อาการเหลานี้จะ
ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง
• ในคูมือการใชงานนี้ไมสามารถครอบคลุมทุกสถานการณที่
คุณจะพบเมื่อใชงานผลิตภัณฑนี้ ทานจึงตองหมั่นฝกฝน
ความระมัดระวังและใชสามัญสำนึกในการใชงาน หลีกเลี่ยง
การใชงานทุกอยางที่ทานคิดวาเกินความสามารถที่จะทำได
ถาทานไมแนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใชงานหลังจากอาน
คูมือนี้แลว โปรดสอบถามจากผูเชี่ยวชาญกอนที่จะปฏิบัติ
งานตอไป หากมีคำถามเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑ โปรด
ติดตอตัวแทนจำหนายหรือ Husqvarna เรายินดีที่จะให
บริการและใหคำแนะนำแกทานเพื่อใหคุณใชผลิตภัณฑได
อยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย คุณควรจะเขารับ
การอบรมการใชงานเลื่อยยนตหากเปนไปได นอกจากนี้
คุณยังสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับการอบรมและคอรสที่เปด
อบรมไดจากตัวแทนจำหนาย สถานศึกษาที่สอนเกี่ยวกับปา
ไม หรือจากหองสมุด
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(รูปที่ 19)

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ
(รูปที่ 20)
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

อุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับเลื่อยยนตสวนใหญมักเกิดขึ้นเมื่อโซ
เลื่อยสัมผัสกับผูใชงาน คุณตองสวมใสอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลขณะใชงานผลิตภัณฑ แมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลจะไมไดใหการปองกันแกการ
บาดเจ็บทั้งหมด แตก็ชวยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ลงไดหากเกิดอุบัติเหตุ ติดตอตัวแทนจำหนายเพื่อขอคำ
แนะนำเกี่ยวกับอุปกรณใชงาน
คุณตองสวมชุดที่สวมใสไดพอดี แตไมจำกัดการเคลื่อนไหว
ของคุณ หมั่นตรวจสอบสภาพของอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลอยูเสมอ
สวมหมวกนิรภัยที่ไดรับการรับรอง
ใชอุปกรณปองกันเสียงที่ไดรับการรับรอง การไดยินเสียง
การทำงานของเครื่องจักรเปนเวลานานอาจทำใหเกิดความ
บกพรองทางการไดยินอยางถาวรได
สวมแวนตานิรภัยกันเศษวัสดุหรือหนากากเสมอเพื่อลด
ความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเนื่องจากวัตถุอื่นๆ กระเด็นใส
คุณ ผลิตภัณฑอาจทำใหวัตถุตางๆ เชน เศษไม แผนไม
ขนาดเล็ก และอื่นๆ กระเด็นดวยความแรงที่มากได ซึ่งอาจ
ทำใหเกิดการบาดเจ็บรายแรง โดยเฉพาะกับดวงตา
สวมถุงมือที่สามารถปองกันอันตรายจากเลื่อยได
สวมกางเกงที่สามารถปองกันอันตรายจากเลื่อยได
สวมรองเทาบูทหัวเหล็กที่กันลื่นและสามารถปองกันอันตราย
จากเลื่อยได
มีชุดปฐมพยาบาลติดตัวเสมอ
เสี่ยงตอการเกิดประกายไฟ เตรียมเครื่องมือสำหรับดับเพลิง
และพลั่วเพื่อปองกันการเกิดไฟปา

อุปกรณนิรภัยบนผลิตภัณฑ
คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ
•
•

อยาใชผลิตภัณฑที่มีอุปกรณนิรภัยที่ไดรับความเสียหาย
หมั่นตรวจสอบอุปกรณนิรภัยอยูเสมอ โปรดดูที่ บำรุงรักษา

•

หากพบความเสียหายในอุปกรณนิรภัย โปรดติดตอตัวแทน
จำหนาย Husqvarna ของคุณ

และตรวจสอบอุปกรณปลอดภัยบนผลิตภัณฑ ในหนา 40

เบรกหยุดโซและแผนปองกันมือดานหนา
ผลิตภัณฑของคุณมีเบรกหยุดโซที่หยุดโซเลื่อยเมื่อเกิดการตี
กลับ เบรกหยุดโซจะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ แต
ขึ้นอยูกับคุณเทานั้นที่จะสามารถปองกันไดหรือไม
เบรกหยุดโซ (A) สามารถควบคุมไดโดยใชมือซาย หรือใช
ระบบอัตโนมัติซึ่งใชกลไกการปลอยตามแรงเฉื่อย ดันแผน
ปองกันมือดานหนา (B) ไปขางหนาเพื่อใหเบรกหยุดโซทำงาน
(รูปที่ 21)

31

ดึงแผนปองกันมือดานหนาไปขางหนาเพื่อใหเบรกหยุดโซหยุด
ทำงาน

ความปลอดภัยในการใชน้ำมัน

(รูปที่ 22)

คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ

ล็อคคันเรง
ล็อคคันเรงปองกันการทำงานที่ผิดพลาดจากคันเรง หากคุณจับ
หวงมือจับแลวกดล็อคคันเรง (A) ตัวล็อคจะปลอยคันเรง (B) เมื่อ
คุณปลอยหวงมือจับ ทั้งตัวควบคุมคันเรงและตัวปลดล็อคคันเรง
จะกลับคืนสูตำแหนงเดิม ฟงกชันนี้จะล็อคตัวล็อคคันเรงที่
ความเร็วเดินเปลา

•
•

(รูปที่ 23)
ตัวยึดโซ

•

ตัวยึดโซจับโซเลื่อยหากโซขาดหรือตกรอง การปรับความตึงโซ
เลื่อยและบำรุงรักษาโซเลื่อยและแผนแกนเลื่อยใหถูกตองจะ
ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
(รูปที่ 24)
แผนปองกันมือขวา

•
•
•

ตองแนใจไดวามีการถายเทอากาศไดดีขณะที่เติมน้ำมัน
หรือผสมน้ำมัน (ผสมน้ำมันเบนซินกับน้ำมันเครื่องสอง
จังหวะ)
น้ำมันและไอน้ำมันมีความไวไฟสูง และทำใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัสเมื่อสูดดม หรือสัมผัสถูกผิวหนัง ดวยเหตุผลนี้ ใหใช
ความระมัดระวังเมื่อดำเนินการใดๆ กับน้ำมัน และตรวจสอบ
ใหแนใจวามีการระบายอากาศที่เพียงพอ
โปรดระมัดระวังในการใชน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหลอลื่น
โซ โปรดระวังความเสี่ยงในการติดไฟ การระเบิดและการ
สูดหายใจไอระเหยของน้ำมันเขาไป
หามสูบบุหรี่หรือวางวัตถุรอนใกลน้ำมัน
ตองหยุดเครื่องยนตและรอใหเครื่องเย็นประมาณ 2-3 นาที
กอนที่จะเติมน้ำมันเสมอ
เมื่อเติมน้ำมัน ใหเปดฝาปดถังน้ำมันชาๆ จะทำใหความดันที่
เกิดขึ้นคอยๆ ปลอยระบายออก
ตองระมัดระวังปดฝาน้ำมันใหแนนหลังจากเติมน้ำมันแลว
หามเติมน้ำมันใสเครื่องจักรในขณะที่เครื่องยนตยังทำงาน
อยู
กอนสตารทเครื่อง ใหนำผลิตภัณฑออกไปใหหางจากพื้นที่
เติมน้ำมันและแหลงน้ำมันอยางนอย 3 ม. (10 ฟุต)

แผนปองกันมือขวาชวยปองกันมือของคุณในดามจับดานหลัง
แผนปองกันมือขวาชวยปกปองคุณหากโซเลื่อยขาดหรือตกรอง
แผนปองกันมือขวายังชวยปกปองคุณจากกิ่งไมดวย

•
•

(รูปที่ 25)

•

ระบบลดการสั่นสะเทือน

(รูปที่ 27)

ระบบลดการสั่นสะเทือนชวยลดแรงสั่นสะเทือนที่ดามจับ หนวย
ลดการสั่นสะเทือนทำหนาที่เปนตัวแบงระหวางตัวผลิตภัณฑและ
อุปกรณยึดจับ

หลังเติมน้ำมันใหมแลว หามเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑใน
กรณีตอไปนี้:

โปรดดูขอมูลวาระบบลดการสั่นสะเทือนอยูที่ใดในผลิตภัณฑ
ไดที่ ภาพรวมของผลิตภัณฑ ในหนา 29
สวิตชเริ่ม/หยุดการทำงาน
กดสวิตชเริ่ม/หยุดการทำงานเพื่อดับเครื่องยนต

•
•

หากคุณทำน้ำมันหรือน้ำมันหลอลื่นโซหกรดใสผลิตภัณฑ
โปรดเช็ดออกและรอจนกวาน้ำมันที่เหลือจะระเหยจนหมด
หากคุณทำน้ำมันหกใสตัวคุณหรือเสื้อผา ใหเปลี่ยนเสื้อผา
และลางตัวบริเวณที่สัมผัสกับน้ำมัน โดยใชน้ำและสบู
หากผลิตภัณฑมีน้ำมันรั่วซึม โปรดตรวจสอบรอยรั่วจากถัง
น้ำมัน ฝาปดถังน้ำมัน และสายน้ำมันอยางสม่ำเสมอ

คำแนะนำดานความปลอดภัยในการบำรุง
รักษา

(รูปที่ 26)
ชุดทอไอเสีย
คำเตือน: ชุดทอไอเสียจะรอนมากขณะ/หลังจาก
ทำงานและระหวางที่เครื่องเดินเปลา อาจเกิดเพลิง
ไหมได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชงานผลิตภัณฑ
ใกลกับวัตถุไวไฟและ/หรือควัน
คำเตือน: อยาใชงานผลิตภัณฑโดยไมมีชุดทอไอ
เสียหรือชุดทอเสียเสียหาย ชุดทอไอเสียที่เสียหาย
อาจทำใหระดับเสียงรบกวนดังขึ้นและอาจทำให
เกิดเพลิงไหมได เตรียมเครื่องมือสำหรับดับเพลิง
ไวใกลๆ อยาใชผลิตภัณฑที่ไมมีตาขายดัก
ประกายไฟฟาหรือตาขายดักประกายไฟฟาชำรุด
หากคุณจำเปนตองมีตาขายดักประกายไฟฟาใน
บริเวณของคุณ
ชุดทอไอเสียชวยเก็บระดับเสียงรบกวนใหอยูในระดับต่ำสุดและ
บังคับทิศทางใหไอเสียออกหางจากผูใชงาน ในพื้นที่มีสภาพ
อากาศรอนและแหงจะมีความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมสูง ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในทองถิ่นและคำแนะนำในการบำรุงรักษา
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•

คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มบำรุงรักษา
ผลิตภัณฑ
•
•

•

ทำการบำรุงรักษาตามที่ระบุไวในคูมือผูใชเทานั้น ใหผู
เชี่ยวชาญบำรุงรักษาและซอมแซมในสวนอื่นๆ
หมั่นตรวจสอบดานความปลอดภัย บำรุงรักษา และซอมแซม
ตามคำแนะนำที่ใหไวในคูมือนี้ การบำรุงรักษาอยาง
สม่ำเสมอจะเพิ่มอายุการใชงานของผลิตภัณฑและลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โปรดดูคำแนะนำที่ การบำรุงรักษา

ในหนา 39
หากการตรวจสอบความปลอดภัยในคูมือผูใชงานนี้ไมไดรับ
การรับรองหลังจากที่บำรุงรักษาแลว โปรดติดตอตัวแทน
จำหนาย เรายืนยันวามีชางผูเชี่ยวชาญและการใหบริการที่
พรอมสำหรับผลิตภัณฑของคุณ
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คำแนะนำดานความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ
ตัด
คำเตือน: อานคำเตือนตอไปนี้กอนเริ่มใชงาน
ผลิตภัณฑ
•
•
•

ใชแผนแกนเลื่อย/โซเลื่อยและอุปกรณตะไบที่เราแนะนำ
เทานั้น โปรดดูคำแนะนำที่ อุปกรณเสริม ในหนา 46
สวมถุงมือปองกันเมื่อคุณใชงานหรือบำรุงรักษาโซเลื่อย โซ
เลื่อยที่ไมไดเคลื่อนที่สามารถทำใหเกิดการบาดเจ็บไดเชน
กัน
ลับคมตัดใหเหมาะสมอยูเสมอ ปฏิบัติตามขอแนะนำและใช
แผนตะไบที่แนะนำ โซเลื่อยที่เสียหายหรือลับคมอยางไม
เหมาะสมจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ

•

ตั้งคาความลึกของคมขอบตัดใหถูกตองเสมอ ปฏิบัติตามคำ
แนะนำและใชระยะหางความลึกของคมขอบตัดที่แนะนำไว
ระยะหางความลึกที่มากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงในการตี
ยอนกลับ

(รูปที่ 29)
• ตรวจสอบวาโซเลื่อยมีแรงตึงที่เหมาะสม หากโซเลื่อยไมติด
แนนอยูกับแผนแกนเลื่อย โซเลื่อยอาจตกรองได ความตึง
โซเลื่อยที่ไมเหมาะสมจะทำใหแผนแกนเลื่อย โซเลื่อย และ
เฟองขับโซสึกหรอมากขึ้น โปรดดูที่ วิธีปรับแรงตึงของโซ

เลื่อย ในหนา 43

(รูปที่ 30)
• หมั่นบำรุงรักษาอุปกรณตัดอยางสม่ำเสมอและหลอลื่นอยาง
เหมาะสม หากโซเลื่อยไมไดรับการหลอลื่นอยางเหมาะสม
จะเพิ่มความเสี่ยงที่แผนแกนเลื่อย โซเลื่อย และเฟองขับโซ
จะสึกหรอมากขึ้น
(รูปที่ 31)

(รูปที่ 28)

การประกอบ
แนะนำผลิตภัณฑ

4. ติดตั้งโซเลื่อยไวที่เฟองขับโซใหถูกตอง โดยวางเฟองขับโซ
ใหเขากับรองของแผนแกนเลื่อย

คำเตือน: อานและทำความเขาใจหัวขอดานความ
ปลอดภัยกอนจะประกอบผลิตภัณฑ

วิธีการประกอบแผนแกนเลื่อยและโซเลื่อย
1. เลื่อนแผนปองกันมือดานหนาไปขางหนาเพื่อใหเบรกหยุด
โซหยุดทำงาน
2. ถอดน็อตและฝาครอบคลัตช (รูปที่ 32)

คำเตือน: สวมถุงมือปองกันทุกครั้งที่ประกอบ
โซเลื่อย
5. ตองแนใจวาขอบของตัวตัดหันไปดานหนาชนกับปลายขอบ
บนของแผนแกนเลื่อย (รูปที่ 33)
6. จัดตำแหนงรูในแผนแกนเลื่อยโดยใชหมุดปรับโซ แลวติด
ตั้งฝาปดคลัตช
7. ขันน็อตแผนแกนเลื่อยจนแนนดวยนิ้วมือ

ขอสังเกต: หากไมสามารถถอดแผนปดคลัตชออกไดโดย
งาย ใหขันน็อตแผนแกนเลื่อย ใชงานเบรกหยุดโซ แลว
ปลอย คุณจะไดยินเสียงคลิกหากปลอยไดอยางถูกตอง

8. ประกอบโซเลื่อยใหแนน โปรดดูคำแนะนำที่ วิธีปรับแรงตึง

ของโซเลื่อย ในหนา 43

9. ขันน็อตแผนแกนเลื่อย

3. ประกอบแผนแกนเลื่อยไวเหนือสลักแผนแกนเลื่อย เลื่อน
แผนแกนเลื่อยไปที่ดานหลังสุด

การปฏิบัติการ
แนะนำผลิตภัณฑ
คำเตือน: อานและทำความเขาใจหัวขอดานความ
ปลอดภัยกอนจะใชงานผลิตภัณฑ

หากตองการตรวจสอบการทำงานกอนใช
งานผลิตภัณฑ
1. ตรวจสอบการทำงานของเบรกหยุดโซวาสามารถทำงานได
อยางถูกตองและไมชำรุดเสียหาย
2. ตรวจสอบใหแนใจวาแผนปองกันมือขวาไมไดรับความเสีย
หาย
3. ตรวจสอบการทำงานของตัวปลดล็อกคันเรงวาสามารถ
ทำงานไดอยางถูกตองและไมชำรุดเสียหาย
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4. ตรวจสอบการทำงานของสวิตชเริ่ม/หยุดการทำงานวา
สามารถทำงานไดอยางถูกตองและไมชำรุดเสียหาย
5. ตรวจสอบวาไมมีน้ำมันบนดามจับ
6. ตรวจสอบการทำงานของระบบลดการสั่นสะเทือนวา
สามารถทำงานไดอยางถูกตองและไมชำรุดเสียหาย
7. ตรวจสอบการทำงานของชุดทอไอเสียวาสามารถทำงานได
อยางถูกตองและไมชำรุดเสียหาย
8. ตรวจสอบวาทุกชิ้นสวนในผลิตภัณฑไดรับการติดตั้งอยาง
ถูกตองและไมชำรุดเสียหายหรือขาดหาย
9. ตรวจสอบวาตัวยึดโซไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง
10. ตรวจสอบความตึงของโซเลื่อย (รูปที่ 34)

น้ำมันเชื้อเพลิง
ผลิตภัณฑนี้ใชเครื่องยนตสองจังหวะ
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ขอควรระวัง: การใชน้ำมันที่ไมถูกประเภทอาจ
ทำใหเครื่องยนตเสียหายได ใชแกสโซลีนผสมกับ
น้ำมันเครื่องสองจังหวะ

2. เติมน้ำมันทั้งหมดลงไป
3. เขยาน้ำมันที่ผสม

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผสมแลว
•

1. เติมแกสโซลีนครึ่งหนึ่งของปริมาณทั้งหมดที่เตรียมไวลงใน
ภาชนะบรรจุที่สะอาดซึ่งใชสำหรับใสน้ำมัน

4. เติมแกสโซลีนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือลงในภาชนะบรรจุ

ใชน้ำมันเชื้อเพลิง Alkylate ของ Husqvarna ที่ผสมแลว
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและยืดอายุการใชงานของ
เครื่องยนต เชื้อเพลิงนี้มีสารเคมีที่เปนอันตรายนอยกวาเมื่อ
เทียบกับเชื้อเพลิงทั่วไป ซึ่งจะลดควันไอเสียที่เปนอันตราย
เขมาที่เหลือจากการเผาไหมจะนอยลงเมื่อใชน้ำมันเชื้อ
เพลิงนี้ ซึ่งชวยใหสวนประกอบของเครื่องยนตสะอาดยิ่งขึ้น

5. เขยาน้ำมันที่ผสมอยางระมัดระวัง
ขอควรระวัง: อยาผสมน้ำมันเพื่อใชงานในปริมาณ
ที่มากกวาการใชใน 1 เดือนภายในครั้งเดียว

วิธีการเติมน้ำมันลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง

วิธีผสมน้ำมันเชื้อเพลิง
แกสโซลีน
•

ใชแกสโซลีนคุณภาพดีที่ไมมีสารตะกั่วโดยมีปริมาณเอธา
นอลไมเกิน 10%
ขอควรระวัง: อยาใชแกสโซลีนที่มีคาออกเทน
ต่ำกวา 90 RON/87 AKI การใชแกสโซลีนที่
มีคาออกเทนต่ำกวาที่ระบุอาจทำใหเครื่องยนต
หยุดกะทันหัน ซึ่งทำใหเครื่องยนตเสียหายได

คำเตือน: ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อความ
ปลอดภัยของคุณ
1. ดับเครื่องยนตและปลอยใหเครื่องยนตเย็นลง
2. ใหทำความสะอาดบริเวณรอบฝาปดถังน้ำมัน (รูปที่ 36)
3. เขยาภาชนะบรรจุและตรวจสอบวาน้ำมันเชื้อเพลิงไดรับการ
ผสมเขากันดีแลว
4. คอยๆ ถอดฝาปดถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อระบายแรงดัน

น้ำมันเครื่องสองจังหวะ
•

5. เติมน้ำมันลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ใชน้ำมันเครื่องสองจังหวะ Husqvarna เพื่อผลลัพธและ
ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด
หากไมมีน้ำมันเครื่อง Husqvarna สองจังหวะ ใหใชน้ำมัน
เครื่องสองจังหวะที่มีคุณภาพดีสำหรับเครื่องยนตที่มีระบบ
ระบายความรอนดวยอากาศ สอบถามตัวแทนจำหนายเพื่อ
ใหเลือกใชน้ำมันไดอยางถูกตอง

•

ขอควรระวัง: อยาใชน้ำมันเครื่องสองจังหวะ
สำหรับเครื่องยนตที่มีการระบายความรอนดวย
น้ำ ซึ่งบางครั้งเรียกวาน้ำมันของเครื่องยนตที่
มีหมอน้ำ อยาใชน้ำมันสำหรับเครื่องยนตสี่
จังหวะ
วิธีการผสมแกสโซลีนและน้ำมันเครื่องสองจังหวะ
แกสโซลีน, ลิตร

น้ำมันเครื่องสองจังหวะ, ลิตร
2% (50:1)
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ขอควรระวัง: ความผิดพลาดแมเพียงเล็กนอยอาจ
สงผลตออัตราสวนของการผสมอยางมาก หาก
ผสมน้ำมันในปริมาณนอย ตวงวัดปริมาณน้ำมัน
อยางระมัดระวังและตรวจสอบวาคุณไดสวนผสมที่
ถูกตอง

(รูปที่ 35)

34

ขอควรระวัง: ตรวจสอบวาไมมีน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงมากเกินไป น้ำมันเชื้อ
เพลิงจะขยายตัวเมื่อรอน
6. ปดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงดวยความระมัดระวัง
7. ทำความสะอาดน้ำมันเชื้อเพลิงที่หกบนผลิตภัณฑและรอบๆ
8. กอนสตารทเครื่อง ใหนำผลิตภัณฑออกไปใหหางจากพื้นที่
เติมน้ำมันและแหลงน้ำมันอยางนอย 3 ม./10 ฟุต
ขอสังเกต: หากตองการดูวาผลิตภัณฑของคุณมีถังน้ำมันเชื้อ
เพลิงอยูที่ใด โปรดดูที่ ภาพรวมของผลิตภัณฑ ในหนา 29

วิธีการปรับสภาพเครื่องยนต
•

ในชวงการทำงาน 10 ชั่วโมงแรก อยาใชคันเรงสูงสุดโดยที่
เครื่องยนตไมมีการรับโหลดใดๆ เปนเวลานาน

วิธีการใชน้ำมันหลอลื่นโซที่ถูกตอง
คำเตือน: อยาใชน้ำมันหลอลื่นที่ใชแลว ซึ่งอาจ
ทำใหคุณบาดเจ็บและสงผลเสียตอสภาพแวดลอม
ได น้ำมันหลอลื่นที่ใชแลวยังทำความเสียหายให
แกปมน้ำมัน แผนแกนเลื่อย และโซเลื่อย
คำเตือน: โซเลื่อยอาจชำรุดไดหากมีการหลอลื่น
อุปกรณสำหรับตัดไมเพียงพอ และมีความเสี่ยงที่ผู
ใชจะไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได
คำเตือน: ผลิตภัณฑนี้มีฟงกชันที่ทำใหน้ำมันเชื้อ
เพลิงหมดกอนที่น้ำมันหลอลื่นโซจะหมด โปรดใช
น้ำมันหลอลื่นโซที่ถูกตองเพื่อใหฟงกชันนี้ทำงาน
ไดอยางถูกตอง สอบถามตัวแทนจำหนายของคุณ
เมื่อเลือกซื้อน้ำมันหลอลื่นโซ
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•

•
•

ใชน้ำมันหลอลื่นโซของ Husqvarna เพื่อยืดอายุการใช
งานของโซเลื่อยใหสูงสุดและปองกันไมใหเกิดผลเสียตอ
สภาพแวดลอม หากไมมีน้ำมันหลอลื่นโซของ Husqvarna
เราแนะนำใหคุณใชน้ำมันหลอลื่นโซมาตรฐาน
ใชน้ำมันหลอลื่นโซที่ยึดเกาะกับโซเลื่อยไดดี
ใชน้ำมันหลอลื่นโซที่มีชวงความหนืดที่เหมาะสมกับ
อุณหภูมิของอากาศ
ขอควรระวัง: หากใชน้ำมันหลอลื่นโซนอยเกิด
ไปจะทำใหหมดกอนน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
หลอลื่นโซบางชนิดอาจหนืดเกินไป หากใชใน
อุณหภูมิที่ต่ำกวา 0°C/32°F ซึ่งอาจทำความ
เสียหายแกชิ้นสวนปมน้ำมันได

•
•
•
•

ใชอุปกรณสำหรับตัดที่แนะนำ โปรดดูที่ อุปกรณเสริม ใน

หนา 46
ถอดฝาถังน้ำมันหลอลื่นโซ
เติมน้ำมันหลอลื่นโซลงในถัง
ใสฝาถังกลับไปอยางระมัดระวัง

(รูปที่ 37)
ขอสังเกต: หากตองการดูวาผลิตภัณฑของคุณมีถังน้ำมันหลอ
ลื่นโซอยูที่ใด โปรดดูที่ ภาพรวมของผลิตภัณฑ ในหนา 29

ขอมูลเกี่ยวกับการตียอนกลับ
คำเตือน: การตียอนกลับอาจทำใหผูใชหรือผูอื่น
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได เพื่อลดความเสี่ยงดัง
กลาว คุณจึงตองทราบสาเหตุของการเกิดการตี
ยอนกลับและวิธีการปองกัน
การตียอนกลับจะเกิดขึ้นไดเมื่อบริเวณที่ตียอนกลับไดของแผน
แกนเลื่อยสัมผัสกับวัตถุ การตียอนกลับอาจเกิดขึ้นอยางฉับพลัน
และมีแรงกระทำสูง โดยจะผลักผลิตภัณฑเขาหาผูใชงาน
(รูปที่ 38)
การตียอนกลับจะเกิดขึ้นที่แนวตัดของแผนแกนเลื่อยเสมอ โดย
ปกติแลว แรงผลักจะดันผลิตภัณฑเขาหาผูใชงาน แตก็อาจดัน
ผลิตภัณฑไปในทิศทางอื่นไดเชนกัน ทิศทางของการผลักขึ้นอยู
กับวิธีการใชงานผลิตภัณฑของคุณขณะเกิดการตียอนกลับ

•

โดนคุณ มือของคุณอาจไมไดจับแผนปองกันมือดานหนา
เพื่อใหเบรกหยุดโซทำงานในการตัดบางทา
ระหวางที่เกิดกลไกการปลอยตามแรงเฉื่อย จะสามารถ
บังคับใหเบรกหยุดโซทำงานดวยมือไดทุกครั้งหรือไม
ไม กอนอื่นเบรกหยุดโซตองทำงานไดอยางถูกตองกอน
โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบเบรกหยุดโซที่ บำรุง

•

รักษาและตรวจสอบอุปกรณปลอดภัยบนผลิตภัณฑ ในหนา
40 เราขอแนะนำคุณใหดำเนินการตรวจสอบทุกครั้งกอน
การใชงานผลิตภัณฑ นอกจากนี้ แรงของการตียอนกลับ
ตองมากพอใหเบรกหยุดโซทำงาน หากเบรกหยุดโซตอบ
สนองงายเกินไป เบรกหยุดโซอาจทำงานระหวางการ
ทำงานหนักได
เบรกหยุดโซจะสามารถปองกันฉันจากการเกิดการบาดเจ็บ
ระหวางการตียอนกลับไดเสมอหรือไม
ไม เบรกหยุดโซจะตองทำงานไดอยางถูกตองเพื่อใหการ
ปกปองแกคุณ เบรกหยุดโซยังตองทำงานระหวางการตียอน
กลับเพื่อหยุดโซเลื่อย หากคุณจับใกลกับแผนแกนเลื่อย
อาจมีโอกาสที่เบรกหยุดโซจะหยุดโซเลื่อยไวไดไมทันกอน
ที่โซจะโดนคุณ
คำเตือน: การปองกันการตียอนกลับจะทำไดเมื่อ
คุณใชเทคนิคการทำงานที่ถูกตองเทานั้น

วิธีเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ
วิธีเตรียมพรอมเริ่มการทำงานในกรณีที่เครื่องยนต
เย็น
คำเตือน: เบรกหยุดโซจะตองทำงานขณะที่กำลัง
สตารทเครื่องของผลิตภัณฑนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่
จะเกิดการบาดเจ็บ
1. เลื่อนแผนปองกันมือดานหนาไปขางหนาเพื่อใหเบรกหยุด
โซทำงาน (รูปที่ 40)
2. เลื่อนสวิตชเริ่ม/หยุดการทำงานไปที่ตำแหนง 1
3. ดึงตัวควบคุมโชก (A) ออกเพื่อตั้งไวในตำแหนงโชก

(รูปที่ 39)

4. ดันหลอดไฟไลอากาศ (B) ประมาณ 6 ครั้งหรือจนกวา
น้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มขึ้นแทนที่ ไมจำเปนตองใหหลอดไฟไล
อากาศเต็ม (รูปที่ 41)

รัศมีของปลายแผนแกนเลื่อยที่แคบจะชวยลดแรงของการตียอน
กลับ

5. โปรดไปที่ วิธีเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ ในหนา 36
เพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม

ใชโซเลื่อยที่มีการตีกลับนอยเพื่อลดผลที่เกิดจากการตียอนกลับ
อยาปลอยใหบริเวณที่ตียอนกลับไดสัมผัสกับวัตถุ

วิธีเตรียมพรอมเริ่มการทำงานในกรณีที่เครื่องยนต
รอน

คำเตือน: ไมมีโซเลื่อยใดที่สามารถปองกันการตี
กลับไดอยางสมบูรณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ

คำถามที่พบบอยเกี่ยวกับการตีกลับ
•

ระหวางที่เกิดการตียอนกลับ จะสามารถบังคับใหเบรกหยุด
โซทำงานดวยมือไดทุกครั้งหรือไม
ไม คุณจำเปนตองใชแรงเพื่อดันแผนปองกันมือดานหนาไป
ขางหนา หากคุณใชแรงไมเพียงพอ เบรกหยุดโซจะไม
ทำงาน คุณตองถือดามจับของผลิตภัณฑใหมั่นคงโดยใชมือ
ทั้งสองขางขณะทำงาน หากเกิดการตียอนกลับ อาจมี
โอกาสที่เบรกหยุดโซจะไมหยุดโซเลื่อยกอนที่โซเลื่อยจะ
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คำเตือน: เบรกหยุดโซจะตองทำงานขณะที่กำลัง
สตารทเครื่องของผลิตภัณฑนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่
จะเกิดการบาดเจ็บ
1. เลื่อนแผนปองกันมือดานหนาไปขางหนาเพื่อใหเบรกหยุด
โซทำงาน (รูปที่ 40)
2. เลื่อนสวิตชเริ่ม/หยุดการทำงานไปที่ตำแหนง 1
3. ดันหลอดไฟไลอากาศประมาณ 6 ครั้งหรือจนกวาน้ำมันเชื้อ
เพลิงเริ่มขึ้นแทนที่ ไมจำเปนตองใหหลอดไฟไลอากาศเต็ม
(รูปที่ 42)

35

4. โปรดไปที่ วิธีเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ ในหนา 36
เพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม

วิธีเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ

•

การตัดที่จังหวะผลักหมายถึงการตัดจากดานบนของแผน
แกนเลื่อย โซเลื่อยจะดันผลิตภัณฑไปในทิศทางของผูใช
งาน

(รูปที่ 46)
คำเตือน: หากโซเลื่อยติดอยูในลำตน
ผลิตภัณฑอาจถูกผลักมาหาคุณได จับ
ผลิตภัณฑใหแนนและตรวจสอบวาชวงการตี
กลับของแผนแกนเลื่อยจะไมสัมผัสกับตนไม
และทำใหเกิดการตียอนกลับได

คำเตือน: คุณตองวางเทาในตำแหนงที่มั่นคงเมื่อ
คุณเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ
คำเตือน: หากโซเลื่อนหมุนที่ความเร็วเดินเปลา
โปรดติดตอตัวแทนจำหนายและอยาใชงาน
ผลิตภัณฑ
1. วางผลิตภัณฑลงบนพื้น

(รูปที่ 47)

วิธีการใชเทคนิคการตัด

2. ใชมือซายจับที่หวงมือจับดานหนา

คำเตือน: ใชคันเรงสูงสุดเมื่อคุณตัดและลด
ความเร็วใหอยูที่ความเร็วเดินเปลาหลังการตัด
แตละครั้ง

3. วางเทาขวาที่สวนวางเทาบนดามจับดานหลัง
4. ดึงดามจับเชือกตัวสตารทชาๆ โดยใชมือขวาจนคุณรูสึกถึง
แรงตาน

ขอควรระวัง: การปลอยใหเครื่องยนตทำงานที่คัน
เรงสูงสุดโดยไมมีโหลดเปนเวลานานอาจทำให
เครื่องยนตเสียหายได

คำเตือน: หามพันเชือกตัวสตารทรอบมือของ
คุณ
5. ดึงดามจับเชือกตัวสตารทอยางรวดเร็วโดยใชแรง (รูปที่
43)

1. วางลำตนบนที่รองสำหรับเลื่อย (รูปที่ 48)
คำเตือน: อยาตัดลำตนในกองไม เพราะจะ
ทำใหมีโอกาสมากขึ้นที่จะเกิดการตียอนกลับ
และอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสีย
ชีวิตได

ขอควรระวัง: อยาดึงเชือกตัวสตารทจนสุดและ
อยาปลอยดามจับเชือกตัวสตารท เพราะอาจ
ทำใหผลิตภัณฑเสียหายได
a) หากคุณเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑที่เครื่องยนตยัง
เย็นอยู ใหดึงดามจับเชือกตัวสตารทจนกวาเครื่องยนต
จะติด
ขอสังเกต: คุณจะทราบวาเครื่องยนตติดแลวไดจาก
เสียง “ลมที่ออกมา”
b) ปดการทำงานของโชก
6. ดึงดามจับเชือกตัวสตารทจนกระทั่งเครื่องทำงาน
7. สำหรับการเริ่มการทำงานดวยเครื่องยนตที่เย็น ใหหยุดการ
ทำงานของตัวล็อคคันเรงเพื่อใหผลิตภัณฑทำงานดวย
ความเร็วเดินเปลา (รูปที่ 44)
8. เลื่อนแผนปองกันมือดานหนาไปขางหนาเพื่อใหเบรกหยุด
โซหยุดทำงาน (รูปที่ 22)

2. ใหยายชิ้นสวนที่ตัดแลวออกจากพื้นที่ซึ่งใชตัดไม
คำเตือน: การมีชิ้นสวนที่ตัดแลวอยูในบริเวณ
ที่ทำการตัดจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการตี
ยอนกลับและความเสี่ยงที่คุณจะลมได

วิธีการตัดลำตนบนพื้น
1. ตัดผานลำตนโดยใชจังหวะดึง ใชคันเรงสูงสุดและเตรียม
พรอมรับมือกับอุบัติเหตุกะทันหัน (รูปที่ 49)
คำเตือน: ตรวจสอบวาโซเลื่อยไมสัมผัสกับพื้น
ในการตัดแตละครั้ง

9. ใชงานผลิตภัณฑ

2. ตัดผานประมาณ ⅔ ของลำตนแลวจึงหยุด พลิกทอนไมแลว
ทำการตัดจากอีกดานหนึ่ง (รูปที่ 50)

วิธีหยุดการทำงานผลิตภัณฑ

วิธีการตัดลำตนโดยมีที่รองในปลายดานหนึ่ง

•

กดสวิตชเริ่ม/หยุดการทำงานไปที่ตำแหนง 0 เพื่อดับ
เครื่องยนต (รูปที่ 26)

คำเตือน: ตรวจสอบวาลำตนจะไมแตกหักระหวาง
การตัด ปฏิบัติตามคำแนะนำดานลาง

จังหวะดึงและจังหวะผลัก
คุณสามารถตัดไมโดยใชผลิตภัณฑใน 2 ตำแหนงดวยกัน

(รูปที่ 51)

•

1. ตัดผาน ⅓ ของลำตนโดยใชจังหวะผลัก

การตัดที่จังหวะดึงหมายถึงการตัดจากดานลางของแผน
แกนเลื่อย โซเลื่อยจะดึงผานตนไมเมื่อคุณตัด ในตำแหนงนี้
คุณจะควบคุมผลิตภัณฑและตำแหนงของชวงการตีกลับได
ดีขึ้น

2. จากนั้นตัดผานลำตนโดยใชจังหวะดึงจนกระทั่งแนวตัดทั้ง
สองบรรจบกัน (รูปที่ 52)

(รูปที่ 45)
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วิธีการตัดลำตนโดยมีที่รองในปลายทั้งสองดาน
คำเตือน: ตรวจสอบวาโซเลื่อยจะไมติดในลำตน
ระหวางการตัด ปฏิบัติตามคำแนะนำดานลาง
(รูปที่ 53)
1. ตัดผาน ⅓ ของลำตนโดยใชจังหวะดึง
2. ตัดผานสวนที่เหลือโดยใชจังหวะผลัก (รูปที่ 54)
คำเตือน: หยุดเครื่องยนตหากโซเลื่อยติดอยูใน
ลำตน ใชเหล็กงัดรอยตัดใหกวางขึ้นแลวนำ
ผลิตภัณฑออกมา อยาพยายามดึงผลิตภัณฑออก
โดยใชมือ เพราะอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บไดเมื่อ
ผลิตภัณฑหลุดออกมาอยางกะทันหัน

วิธีการใชเทคนิคการตัดกิ่ง

โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีในการตัดกิ่งไมที่มีแรงตึงที่ วิธีการ
ตัดตนไมและกิ่งไมที่อยูในสภาพตึง ในหนา 38

วิธีการใชเทคนิคการตัดลมตนไม
คำเตือน: คุณตองมีประสบการณในการตัดลม
ตนไม โปรดเขารวมฝกอบรมการทำงานดวยเลื่อย
ยนต หากเปนไปได ขอคำปรึกษาจากผูใชงานที่มี
ประสบการณเพื่อขอความรูเพิ่มเติม

วิธีการรักษาระยะหางใหปลอดภัย
1. ตรวจสอบวาบุคคลที่อยูรอบคุณอยูในระยะที่ปลอดภัยโดย
อยูหางอยางนอย 2.5 เทาของความสูงของตนไม (รูปที่ 59)
2. ตรวจสอบวาไมมีบุคคลที่อยูในบริเวณเสี่ยงอันตรายทั้งกอน
และระหวางการตัดลมตนไม (รูปที่ 60)

วิธีการคำนวณทิศทางการลมของตนไม

ขอสังเกต: สำหรับกิ่งไมที่หนา ใหใชเทคนิคการตัด โปรดดูที่ วิธี

1. ตรวจสอบวาตนไมจำเปนจะตองลมในทิศทางใด จุดมุง
หมายคือใหลมลงในตำแหนงที่ทานสามารถตัดริดกิ่งไมและ
ตัดทอนไมไดสะดวก อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการยืนใหมั่นคง
และตรวจสอบวาคุณสามารถเคลื่อนที่ไดอยางปลอดภัย

คำเตือน: การใชเทคนิคการตัดกิ่งมีโอกาสที่จะเกิด
อุบัติเหตุสูง โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการปองกัน
การตียอนกลับที่ ขอมูลเกี่ยวกับการตียอนกลับ ใน

คำเตือน: หากการตัดลมตนไมในทิศทางที่เปน
ธรรมชาตินั้นอันตรายหรือไมสามารถทำได
ใหตัดลมตนไมในทิศทางอื่น

การใชเทคนิคการตัด ในหนา 36

หนา 35

คำเตือน: ตัดเพียงกิ่งเดียวในแตละครั้ง โปรดระวัง
เมื่อตัดกิ่งขนาดเล็กและอยาตัดพุมไมหรือกิ่งไม
เล็กๆ หลายกิ่งในคราวเดียว กิ่งขนาดเล็กอาจ
เขาไปติดในโซเลื่อยและทำใหเกิดความเสี่ยงใน
การใชผลิตภัณฑ
ขอสังเกต: หากจำเปน ใหตัดกิ่งออกเปนชิ้นเล็กๆ(รูปที่ 55)
1. ตัดกิ่งที่อยูดานขวาของลำตน
a) ใหแผนแกนเลื่อยอยูที่ดานขวาของลำตนและใหตัว
เครื่องติดอยูกับลำตนเสมอ
b) ใชเทคนิคการตัดที่เหมาะสมสำหรับแรงตึงในกิ่งไม (รูป
ที่ 56)
คำเตือน: หากไมแนใจวิธีในการตัดกิ่งไม
โปรดขอคำปรึกษาจากผูใชงานเลื่อยยนต
ที่เชี่ยวชาญกอนจะดำเนินการ
2. ตัดกิ่งที่อยูดานบนของลำตน
a) ใหตัวเครื่องอยูบนลำตนแลวปลอยใหแผนแกนเลื่อย
เคลื่อนที่ไปตามลำตน
b) ตัดโดยใชจังหวะผลัก (รูปที่ 57)
3. ตัดกิ่งที่อยูดานซายของลำตน
a) ใชเทคนิคการตัดที่เหมาะสมสำหรับแรงตึงในกิ่งไม (รูป
ที่ 58)
คำเตือน: หากไมแนใจวิธีในการตัดกิ่งไม
โปรดขอคำปรึกษาจากผูใชงานเลื่อยยนต
ที่เชี่ยวชาญกอนจะดำเนินการ
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2. ตรวจสอบทิศทางการลมของตนไมโดยธรรมชาติ ตัวอยาง
เชน ตรวจสอบการโนมเอียงของตนไม ทิศทางลม ตำแหนง
ของกิ่งไม และน้ำหนักของหิมะ
3. ตรวจสอบวามีสิ่งกีดขวางใดๆ อยางเชน ตนไมตนอื่น สาย
ไฟ ถนน และ/หรืออาคารโดยรอบหรือไม
4. มองหาสัญญาณของความเสียหายและการผุของลำตน
คำเตือน: ลำตนที่ผุอาจมีโอกาสใหตนไมลมลง
กอนที่คุณจะตัดเสร็จ
5. ตรวจสอบวาตนไมไมมีความเสียหายใดๆ หรือไมมีกิ่งไมที่
ตายแลวที่อาจหักและตกโดนคุณระหวางการตัดลมได
6. อยาปลอยใหตนไมลมลงใสตนไมตนอื่น การเคลื่อนยาย
ตนไมที่ติดอยูเปนเรื่องที่อันตรายและมีความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุสูง โปรดดูที่ การนำตนไมที่คางอยูออก ในหนา
38 (รูปที่ 61)
คำเตือน: ระหวางการตัดลมตนไม ใหถอด
อุปกรณปองกันเสียงออกทันทีหลังจากการ
เลื่อยเสร็จ การไดยินเสียงและสัญญาณ
อันตรายเปนเรื่องที่สำคัญ

วิธีการตัดกิ่งไมที่อยูบริเวณลำตนและเตรียมเสนทาง
ถอย
ตัดกิ่งไมทั้งหมดที่มีความสูงระดับไหลลงไป
1. ตัดโดยใชจังหวะดึงจากบนลงลาง ตรวจสอบวาตนไมอยู
ระหวางคุณและผลิตภัณฑ (รูปที่ 62)
2. นำตนไมเล็กๆ ออกจากบริเวณที่คุณทำงานรอบๆ ตนไม นำ
สิ่งที่ตัดออกแลวออกจากบริเวณที่ทำงาน
3. ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง เชน หิน กิ่งไม และหลุมในบริเวณ
โดยรอบ คุณตองมีเสนทางถอยที่ชัดเจนเมื่อตนไมเริ่มลม
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เสนทางถอยของคุณควรจะอยูที่ระยะประมาณ 135 องศา
หางจากทิศทางที่คุณตั้งใจใหตนไมลม
1. บริเวณอันตราย
2. เสนทางถอย
3. ทิศทางการลม

(รูปที่ 68)
1. หากความยาวในการตัดที่ใชไดมีความยาวมากกวาเสนผาน
ศูนยกลางของตนไม โปรดทำตามขั้นตอนเหลานี้ (a-d)
a) ตัดเจาะเขาไปในลำตนเพื่อกำหนดความกวางของ
บานพับกำหนดการลมใหเสร็จสิ้น (รูปที่ 69)
b) ตัดโดยใชจังหวะดึงจนกวาจะเหลือลำตนเพียง ⅓
c) ดึงแผนแกนเลื่อยไปขางหลัง 5-10 ซม./2-4 นิ้ว
d) ตัดผานลำตนที่เหลืออยูเพื่อทำมุมที่ปลอดภัยใหเสร็จสิ้น
ซึ่งจะมีความกวางที่ 5-10 ซม./2-4 นิ้ว (รูปที่ 70)

(รูปที่ 63)

วิธีการโคนตนไม
Husqvarna แนะนำใหคุณตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลมและ
ใชวิธีมุมที่ปลอดภัย (Safe Corner) เมื่อตัดลมตนไม วิธีมุมที่
ปลอดภัยชวยคุณในการทำบานพับกำหนดการลมไดอยางถูก
ตองและสามารถควบคุมทิศทางการลมได

2. หากความยาวในการตัดที่ใชไดมีความยาวนอยกวาเสน
ผานศูนยกลางของตนไม โปรดทำตามขั้นตอนเหลานี้ (a-d)
a) ตัดเจาะเขาไปในลำตน การตัดเจาะจะตองเขาไปถึง
3/5 ของเสนผานศูนยกลางของตนไม
b) ตัดลำตนสวนที่เหลือโดยใชจังหวะดึง (รูปที่ 71)
c) ตัดตรงเขาไปในลำตนจากอีกดานหนึ่งของตนไมเพื่อ
ทำบานพับกำหนดการลมใหเสร็จสิ้น
d) ตัดโดยใชจังหวะผลักจนกวาจะเหลือลำตนเพียง ⅓ เพื่อ
ทำมุมที่ปลอดภัยใหเสร็จสิ้น (รูปที่ 72)

คำเตือน: อยาตัดลมตนไมที่มีเสนผานศูนยกลาง
มากกวาสองเทาของความยาวแผนแกนเลื่อย คุณ
ตองไดรับการอบรมพิเศษหากจะดำเนินการดัง
กลาว
บานพับกำหนดการลม
ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการตัดลมตนไมคือการทำบานพับ
กำหนดการลมที่ถูกตอง บานพับกำหนดการลมที่ถูกตองจะทำให
คุณควบคุมทิศทางการลมของตนไมและมั่นใจไดวาการตัดลม
ตนไมจะปลอดภัย
บานพับกำหนดการลมตองมีความหนาที่สม่ำเสมอและมีความ
หนาอยางนอย 10% ของเสนผานศูนยกลางของตนไม
คำเตือน: หากบานพับกำหนดการลมไมถูกตอง
หรือบางเกินไป คุณจะไมสามารถควบคุมทิศทาง
การลมของตนไมได

3. ใหลิ่มอยูในรอยตัดจากดานหลัง (รูปที่ 73)
4. ตัดขอบออกเพื่อใหตนไมลม
ขอสังเกต: หากตนไมยังไมลม ใหเคาะที่ลิ่มจนกวาตนไมจะ
ลม
5. เมื่อตนไมเริ่มลม ใหใชเสนทางถอยเพื่อหลบออกจากตนไม
หลบใหหางจากตนไมอยางนอย 5 ม./15 ฟุต

การนำตนไมที่คางอยูออก
คำเตือน: เปนเรื่องอันตรายมากในการเคลื่อนยาย
ตนไมที่คางอยูและมีความเสี่ยงสูงที่จะทำใหเกิด
อุบัติเหตุได อยูใหหางจากบริเวณที่เสี่ยงอันตราย
และอยาพยายามลมตนไมที่คางอยู

(รูปที่ 64)
วิธีการตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลม
1. ทำแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลมขนาด ¼ ของเสน
ผานศูนยกลางของตนไม ทำแนวระหวางแนวตัดเพื่อ
กำหนดทิศทางดานบนและลางเปนมุม 45°-70° (รูปที่ 65)
a) ทำแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางดานบน จัดแนวของ
สัญลักษณทิศทางการลมของตนไม (1) บนผลิตภัณฑ
ใหตรงกับทิศทางการลมของตนไม (2) อยูดานหลัง
ผลิตภัณฑและใหตนไมอยูทางซายมือของคุณ ตัด
ตนไมโดยใชจังหวะดึง
b) ทำแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางดานลาง ตรวจสอบวาขอบ
ของแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลมดานลางตรง
กับขอบของแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลมดาน
บน (รูปที่ 66)
2. ตรวจสอบวาแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทางในการลมดานลาง
เปนแนวนอนและทำมุม 90° กับทิศทางในการลมของตนไม
วิธีการใชวิธีมุมที่ปลอดภัย
แนวตัดใหตนไมลมจะตองอยูสูงกวาแนวตัดเพื่อกำหนดทิศทาง
เล็กนอย
(รูปที่ 67)
คำเตือน: โปรดระวังเมื่อคุณตัดโดยใชปลายของ
แผนแกนเลื่อย เริ่มการตัดดวยสวนลางของปลาย
แผนแกนเลื่อยขณะที่คุณเจาะเขาไปในลำตน
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(รูปที่ 74)
ใหใชขั้นตอนที่ปลอดภัยที่สุดจากเครื่องกวานแบบใดแบบหนึ่ง
ตอไปนี้
•

แบบติดตั้งบนรถแทรกเตอร

(รูปที่ 75)
• แบบพกพา
(รูปที่ 76)

วิธีการตัดตนไมและกิ่งไมที่อยูในสภาพตึง
1. ดูวาดานใดของตนไมหรือกิ่งไมที่อยูในสภาพตึง
2. ดูวาจุดที่มีแรงตึงสูงสุดอยูที่ใด (รูปที่ 77)
3. ตรวจสอบวาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการปลอยแรงตึงคือวิธีใด
ขอสังเกต: ในบางกรณี วิธีที่ปลอดภัยเพียงวิธีเดียวคือการ
ใชเครื่องกวาน ไมใชผลิตภัณฑ
4. รักษาตำแหนงที่ตนไมหรือกิ่งไมจะไมโดนคุณเมื่อปลอยแรง
ตึงออกแลว (รูปที่ 78)
5. ทำแนวตัดหนึ่งแนวหรือมากกวาที่ความลึกที่เพียงพอที่จะลด
แรงตึง ตัดในจุดหรือใกลกับจุดที่มีแรงตึงสูงสุด ทำใหตนไม
หรือกิ่งไมหักที่แรงตึงสูงสุด (รูปที่ 79)
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คำเตือน: หามตัดตรงๆ ทะลุผานตนไมหรือกิ่ง
ไมที่อยูในสภาพตึง
คำเตือน: โปรดระวังเมื่อคุณตัดตนไมที่มีแรง
ตึง ตนไมอาจเคลื่อนที่อยางรวดเร็วทั้งกอน
และหลังการตัดได มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการ

บาดเจ็บสาหัสหากคุณใชตำแหนงที่ไมถูกตอง
หรือหากคุณตัดไมถูกตอง
6. หากคุณตองตัดแนวขวางของตนไม/กิ่งไม ใหคุณตัด 2 หรือ
3 ตำแหนงใหหางกันประมาณ 1 นิ่วและแตละตำแหนงลึก 2
นิ้ว (รูปที่ 80)
7. ตัดเขาไปในตนไมตอจนกระทั่งตนไม/กิ่งไมงอและแรงตึง
ถูกปลอยแลว (รูปที่ 81)
8. ตัดตนไม/กิ่งไมจากดานที่ตรงขามกับการงอ หลังจากที่แรง
ตึงถูกปลอยแลว

การบำรุงรักษา
แนะนำผลิตภัณฑ
คำเตือน: อานและทำความเขาใจหัวขอดานความ
ปลอดภัยกอนจะบำรุงรักษาผลิตภัณฑ

ตารางกำหนดการบำรุงรักษา
งานบำรุงรักษารายวัน

งานบำรุงรักษารายสัปดาห

งานบำรุงรักษารายเดือน

ทำความสะอาดชิ้นสวนภายนอกของผลิตภัณฑและตรวจสอบวาไมมีน้ำมันบนดามจับ

ทำความสะอาดระบบระบายความรอน
โปรดดูที่ วิธีการทำความสะอาดระบบ-

ตรวจสอบแถบผาเบรก โปรดดูที่ วิธีการ-

ระบายความรอน ในหนา 44

ตรวจสอบแถบผาเบรก ในหนา 40

ตรวจสอบตัวควบคุมคันเรงและตัวปลดตรวจสอบตัวสตารท เชือกตัวสตารท และ- ตรวจสอบการตั้งศูนยของคลัตช ลอคลัตช
ล็อคคันเรง โปรดดูที่ ตรวจสอบตัวควบคุม- สปริงรั้งกลับ
และสปริงคลัตช

คันเรงและตัวปลดล็อคคันเรง ในหนา 40

ตรวจสอบวาหนวยลดการสั่นสะเทือนไมมี- หลอลื่นตลับลูกปนเข็ม โปรดดูที่ วิธีการความเสียหาย
ตรวจสอบการหลอลื่นของเฟองตรง ใน-

ทำความสะอาดหัวเทียน โปรดดูที่ วิธีการ-

ทำความสะอาดและตรวจสอบเบรกหยุดโซ ใชตะไบลบความขรุขระออกจากปลายขโปรดดูที่ วิธีการตรวจสอบเบรกหยุดโซ
องแผนแกนเลื่อย โปรดดูที่ วิธีการตรวจ-

ทำความสะอาดชิ้นสวนดานนอกของคารบูเรเตอร

ตรวจสอบตัวยึดโซ โปรดดูที่ วิธีการตรวจ- ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตาขายดักสอบตัวยึดโซ ในหนา 40
สะเก็ดไฟที่ทอไอเสีย

ตรวจสอบตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงและสายน้ำมัน ใหเปลี่ยนถาจำเปน

หมุนแผนแกนเลื่อย ตรวจสอบชองใสทำความสะอาดบริเวณคารบูเรเตอร
น้ำมันหลอลื่นและทำความสะอาดรองในแผนแกนเลื่อย โปรดดูที่ วิธีการตรวจสอบ-

ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมตอทั้งหมด

ตรวจสอบน้ำมันหลอลื่นของโซและแผนแกนเลื่อยวามีเพียงพอหรือไม

ใหถายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถังใหหมดแลวทำความสะอาดภายในถัง

หนา 43

ในหนา 40วิธีการตรวจสอบแผนปองกันมือดานหนาและการใชงานเบรกหยุดโซ
ในหนา 40

สอบแผนแกนเลื่อย ในหนา 44

ตรวจสอบหัวเทียน ในหนา 42

แผนแกนเลื่อย ในหนา 44

ตรวจสอบโซเลื่อย โปรดดูที่ วิธีการตรวจสอบอุปกรณชุดตัด ในหนา 43

ทำความสะอาดชองระหวางครีบกระบอกสูบ

ใหถายน้ำมันหลอลื่นออกจากถังใหหมดแลวทำความสะอาดภายในถัง

ลับโซเลื่อยและตรวจสอบแรงตึงของโซ
โปรดดูที่ วิธีการลับโซเลื่อย ในหนา 42
ตรวจสอบเฟองขับโซ โปรดดูที่ วิธีการตรวจสอบการหลอลื่นของเฟองตรง ในหนา 43

1063 - 004 - 15.10.2020

39

งานบำรุงรักษารายวัน

งานบำรุงรักษารายสัปดาห

งานบำรุงรักษารายเดือน

ทำความสะอาดชองที่ใหอากาศเขาของตัวสตารท
ตรวจสอบวาน็อตและแหวนยึดทุกตัวแนน
ตรวจสอบสวิตชหยุดการทำงาน โปรดดูที่

วิธีการตรวจสอบสวิตชเริ่ม/หยุดการทำงาน ในหนา 41

ตรวจสอบไมใหมีการรั่วของน้ำมันจากเครื่องยนต ถังน้ำมันหรือสายน้ำมัน
ตรวจสอบวาโซเลื่อยไมมีการหมุนเมื่อเครื่องเดินเปลา
ตรวจสอบวาแผนปองกันมือขวาไมไดรับความเสียหาย
ตรวจสอบวาชุดทอไอเสียไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง ไมไดรับความเสียหาย และไมมีชิ้นสวนใดของชุดทอไอเสียขาดหายไป
ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศ
โปรดดูที่ วิธีการทำความสะอาดตัวกรอง-

อากาศ ในหนา 42

บำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณปลอดภัย
บนผลิตภัณฑ
วิธีการตรวจสอบแถบผาเบรก
1. ใชแปรงลวดทำความสะอาดขี้เลื่อย ยาง และสิ่งสกปรกออก
จากเบรกหยุดโซและลอคลัตช สิ่งสกปรกและการสึกหรอจะ
ลดการทำงานของเบรก (รูปที่ 82)
2. ตรวจสอบแถบผาเบรก ผาเบรกตองมีความหนาที่จุดที่บาง
ที่สุดอยางนอย 0.6 มม./0.024 นิ้วขึ้นไป

วิธีการตรวจสอบแผนปองกันมือดานหนาและการใช
งานเบรกหยุดโซ
1. ตรวจสอบใหแนใจไดวาแผนปองกันมือดานหนาไมมีการ
ชำรุดเสียหายและไมมีรองรอยความเสียหาย เชน รอยแตก

คำเตือน: ตรวจสอบวาโซเลื่อยไมไดสัมผัสกับ
พื้นหรือวัตถุอื่นๆ
2. จับผลิตภัณฑใหแนน
3. ใชคันเรงสูงสุดและเอียงขอมือขวาไปทางแผนปองกันมือ
ดานหนาเพื่อเริ่มการทำงานของเบรกหยุดโซ โซเลื่อยตอง
หยุดทำงานทันที (รูปที่ 85)

คำเตือน: หามปลอยหวงมือจับดานหนา

ตรวจสอบตัวควบคุมคันเรงและตัวปลดล็อคคันเรง

2. ตรวจสอบวาแผนปองกันมือดานหนาไดอยางอิสระและติด
ตั้งฝาปดคลัตช (รูปที่ 83)

1. ตรวจสอบตัวควบคุมคันเรงและตัวปลดล็อคคันเรงวา
สามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระและสปริงรั้งกลับทำงานไดถูก
ตอง (รูปที่ 44)

3. ถือผลิตภัณฑโดยใชมือสองขางไวเหนือตอไมหรือพื้นผิวที่
มั่นคง

2. กดตัวปลดล็อคคันเรงและตรวจสอบวาไกกลับไปที่ตำแหนง
เดิมกอนที่จะปลอย (รูปที่ 86)
3. ตรวจสอบวาตัวควบคุมคันเรงจะล็อคที่คาความเร็วเดิน
เครื่องเปลาที่ตั้งไวเมื่อปลอยตัวปลดล็อคคันเรง (รูปที่ 87)

คำเตือน: เครื่องยนตตองปดอยู
4. ปลอยหวงมือจับดานหนาและปลอยใหปลายแผนแกนเลื่อย
ไวที่ตอไม (รูปที่ 84)
5. ตรวจสอบวาเบรกหยุดโซทำงานขณะปลายแผนแกนเลื่อย
สัมผัสกับตอไม

วิธีการตรวจสอบเบรกหยุดโซ
1. เริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ โปรดดูคำแนะนำที่ วิธีเริ่มการ

ทำงานของผลิตภัณฑ ในหนา 35

40

4. เริ่มการทำงานของผลิตภัณฑและใชคันเรงสูงสุด
5. ปลอยตัวควบคุมคันเรงและตรวจสอบวาโซเลื่อยหยุดทำงาน
และหยุดนิ่ง
คำเตือน: หากโซเลื่อยหมุนเมื่อตัวควบคุมคัน
เรงอยูในตำแหนงความเร็วเดินเครื่องเปลา
โปรดติดตอตัวแทนจำหนายของคุณ

วิธีการตรวจสอบตัวยึดโซ
1. ตรวจสอบวาตัวยึดโซไมไดรับความเสียหาย
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2. ตรวจสอบวาตัวยึดโซมั่นคงและติดอยูกับตัวผลิตภัณฑ (รูปที่
24)

วิธีการตรวจสอบแผนปองกันมือขวา
•

ตรวจสอบใหแนใจไดวาแผนปองกันมือขวาไมมีการชำรุด
เสียหายและไมมีรองรอยความเสียหาย เชน รอยแตก (รูปที่
25)

วิธีการตรวจสอบระบบลดการสั่นสะเทือน
1. ตรวจสอบวาหนวยลดการสั่นสะเทือนไมมีความเสียหายหรือ
ผิดรูป

1. เริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ
2. ไขสกรูปรับความเร็วเดินเครื่องเปลาตามเข็มนาฬิกาจนกวา
โซเลื่อยจะเริ่มหมุน
3. ไขสกรูปรับความเร็วเดินเครื่องเปลาทวนเข็มนาฬิกาจนกวา
โซเลื่อยจะหยุด
ขอสังเกต: ความเร็วเดินเครื่องเปลาจะไดรับการปรับอยางถูก
ตองเมื่อเครื่องยนตทำงานไดอยางถูกตองในทุกตำแหนง
ความเร็วเดินเครื่องเปลาตองอยูต่ำกวาความเร็วที่โซเลื่อยเริ่ม
หมุน

2. ตรวจสอบวาหนวยลดการสั่นสะเทือนมีการประกอบเขากัน
ยึดแนนกับสวนตัวเครื่องและหวงมือจับ

คำเตือน: หากโซเลื่อยไมหยุดทำงานเมื่อคุณไขสก
รูปรับความเร็วเดินเครื่องเปลา โปรดติดตอตัวแทน
จำหนายของคุณ อยาใชผลิตภัณฑจนกวาจะได
รับการปรับอยางถูกตอง

โปรดดูขอมูลวาระบบลดการสั่นสะเทือนอยูที่ใดในผลิตภัณฑ
ไดที่ ภาพรวมของผลิตภัณฑ ในหนา 29

วิธีการตรวจสอบสวิตชเริ่ม/หยุดการทำงาน
1. สตารทเครื่องยนต
2. ปรับสวิตชเริ่ม/หยุดการทำงานไปที่ตำแหนงหยุดการทำงาน
เครื่องยนตตองหยุดทำงาน (รูปที่ 26)

วิธีการตรวจสอบชุดทอไอเสีย
คำเตือน: อยาใชผลิตภัณฑที่ชุดทอไอเสียชำรุด
หรือชุดทอไอเสียอยูในสภาพไมดี

คำเตือน: อยาใชผลิตภัณฑหากตาขายดักประกาย
ไฟฟาบนชุดทอไอเสียขาดหายหรือชำรุด

วิธีการตรวจสอบวาคารบูเรเตอรไดรับการ
ปรับอยางถูกตองหรือไม
•
•

ตรวจสอบวาผลิตภัณฑมีความสามารถในการเรงที่ถูกตอง
ตรวจสอบวาโซเลื่อยไมมีการหมุนที่ความเร็วเครื่องเดินเปลา
ขอควรระวัง: การปรับที่ไมถูกตองอาจทำความ
เสียหายแกเครื่องยนตได

วิธีการเปลี่ยนเชือกตัวสตารทที่ชำรุดหรือ
สึกหรอ
1. ถอดสกรูของกลองตัวสตารท
2. ถอดกลองตัวสตารทออก (รูปที่ 90)

1. ตรวจสอบวาชุดทอไอเสียมีความเสียหายหรือมีขอบกพรอง
หรือไม

3. ดึงเชือกตัวสตารทออกมาประมาณ 30 ซม./12 นิ้ว แลววาง
ไวที่รองบนรอก

2. ตรวจสอบวาชุดทอไอเสียไดรับการติดตั้งลงในผลิตภัณฑ
อยางถูกตอง (รูปที่ 88)

4. ปลอยใหรอกหมุนกลับอยางชาๆ เพื่อปลอยสปริงดึงกลับ
(รูปที่ 91)

3. หากผลิตภัณฑมีตาขายดักประกายไฟฟาพิเศษ ใหทำความ
สะอาดตาขายดักประกายไฟฟาทุกสัปดาห (รูปที่ 89)

5. ถอดสกรูตรงกลาง รอด (A) และสปริงดึงกลับ (B) ออก

4. เปลี่ยนตาขายดักประกายไฟฟาที่ชำรุด
ขอควรระวัง: หากตาขายดักประกายไฟฟาอุดตัน
ผลิตภัณฑอาจรอนเกินไปและทำใหเกิดความเสีย
หายตอลูกสูบและกระบอกสูบได

คำเตือน: คุณตองใชความระมัดระวังเมื่อ
เปลี่ยนสปริงรั้งกลับหรือเชือกตัวสตารท สปริง
ดึงกลับจะมีแรงตึงเมื่อติดตั้งอยูกับกลองตัว
สตารท หากไมระวัง สปริงอาจเดงออกและ
ทำใหเกิดการบาดเจ็บได สวมแวนตาและ
ถุงมือปองกัน

วิธีการปรับสกรูเดินเบา (T)

6. นำเชือกตัวสตารทที่ใชแลวออกจากหวงมือจับและรอก

การปรับคารบูเรเตอรเบื้องตนไดรับการดำเนินการที่โรงงาน คุณ
สามารถปรับความเร็วเดินเครื่องเปลาได แตหากตองการปรับ
แตงเพิ่มเติม โปรดติดตอตัวแทนจำหนายของคุณ

7. ติดตั้งเชือกตัวสตารทใหมลงในรอก พันเชือกตัวสตารท
ประมาณ 3 ครั้งรอบๆ รอก

เพื่อใหชิ้นสวนของเครื่องยนตไดรับการหลอลื่นเพียงพอระหวาง
การปรับสภาพเครื่องยนต ใหปรับความเร็วเดินเครื่องเปลา ปรับ
ความเร็วเดินเครื่องเปลาเปนความเร็วเดินเครื่องเปลาที่แนะนำ
โปรดดูที่ ขอมูลเทคนิค ในหนา 45
ขอควรระวัง: หากโซเลื่อยหมุนที่ความเร็วเดิน
เครื่องเปลา ใหขันสกรูเดินเบาทวนเข็มนาฬิกา
จนกวาโซเลื่อยจะหยุด

8. ตอรอกเขากับสปริงดึงกลับ สวนปลายของสปริงดึงกลับตอง
ติดกับรอก
9. ประกอบสปริงดึงกลับ แผนตัวขับ และสกรูตรงกลาง
10. ดึงเชือกตัวสตารทผานชองของกลองตัวสตารทและหวง
สตารท
11. ผูกเงื่อนใหแนนไวที่ปลายเชือกตัวสตารท (รูปที่ 92)

วิธีการทำใหสปริงดึงกลับแนน
1. ใสเชือกตัวสตารทที่รองของรอก
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2. หมุนรอกตัวสตารทตามเข็มนาฬิกาประมาณ 2 รอบ
3. ดึงดามจับเชือกตัวสตารทแลวดึงเชือกตัวสตารทออกมาจน
สุด

วิธีการลับโซเลื่อย
ขอมูลเกี่ยวกับแผนแกนเลื่อยและโซเลื่อย

4. วางนิ้วโปงบนรอก

คำเตือน: สวมถุงมือปองกันเมื่อคุณใชงานหรือ
บำรุงรักษาโซเลื่อย โซเลื่อยที่ไมไดเคลื่อนที่
สามารถทำใหเกิดการบาดเจ็บไดเชนกัน

5. เลื่อนนิ้วโปงของคุณและปลอยเชือกตัวสตารท
6. ตรวจสอบวาคุณสามารถหมุนรอก ½ รอบหลังจากที่ดึงเชือก
ตัวสตารทออกจนสุดแลว (รูปที่ 93)

วิธีประกอบกลองตัวสตารทบนผลิตภัณฑ
1. ดึงเชือกตัวสตารทออกแลววางตัวสตารทไวที่หองเพลาขอ
เหวี่ยง
2. คอยๆ ปลอยเชือกตัวสตารทจนกวารอกจะตรงกับลิ้นสปริง
3. ขันสกรูที่ยึดตัวสตารทเอาไว (รูปที่ 94)

วิธีการทำความสะอาดตัวกรองอากาศ
หมั่นทำความสะอาดตัวกรองอากาศใหปราศจากดินและฝุนอยู
เสมอ การทำเชนนี้จะปองกันไมใหคารบูเรเตอรทำงานผิดปกติ
เกิดปญหาในการสตารทเครื่อง สูญเสียกำลังเครื่องยนต ชิ้นสวน
เครื่องยนตสึกหรอ และการใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่สิ้นเปลืองกวา
ปกติ
1. ถอดฝาครอบลูกสูบและแผนกรองอากาศออก
2. ใชแปรงหรือเขยาแผนกรองอากาศจนสะอาด ใชผงซักฟอก
และน้ำเพื่อทำความสะอาดใหหมดจด
ขอสังเกต: แผนกรองอากาศที่ใชมาเปนเวลานานอาจไม
สามารถทำความสะอาดใหหมดจดได เปลี่ยนแผนกรอง
อากาศอยางสม่ำเสมอและเปลี่ยนแผนกรองอากาศที่ชำรุด
อยูเสมอ
3. ประกอบแผนกรองอากาศและตรวจสอบวาตัวกรองอากาศ
ปดผนึกแนนหนาเขากับตัวยึดตัวกรองอากาศแลว (รูปที่ 95)
ขอสังเกต: เนื่องดวยสภาพการทำงาน สภาพอากาศ หรือฤดูกาล
ที่ตางกัน ผลิตภัณฑของคุณอาจใชประเภทแผนกรองอากาศที่
ตางกันได โปรดสอบถามตัวแทนจำหนายเพื่อทราบขอมูลเพิ่ม
เติม

วิธีการตรวจสอบหัวเทียน
ขอควรระวัง: ใชหัวเทียนที่ไดรับการแนะนำ โปรด
ดูที่ ขอมูลเทคนิค ในหนา 45 การใชหัวเทียนที่
ไมถูกตองอาจทำใหผลิตภัณฑเสียหายได
1. หากผลิตภัณฑไมสามารถสตารทหรือทำงานไดโดยงาย
หรือทำงานอยางไมถูกตองที่ความเร็วเดินเครื่องเปลา โปรด
ตรวจสอบหัวเทียนเพื่อวามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม วิธีการลด
โอกาสในการมีสิ่งแปลกปลอมบนขั้วหัวเทียนมีดังนี้
a) ตรวจสอบวาความเร็วเครื่องเดินเปลาไดรับการปรับ
อยางถูกตอง
b) ตรวจสอบวาใชน้ำมันที่ผสมอยางถูกตอง
c) ตรวจสอบวาตัวกรองอากาศสะอาด

เปลี่ยนแผนแกนเลื่อยหรือโซเลื่อยที่สึกหรอหรือชำรุดดวยชุด
แผนแกนเลื่อยและโซเลื่อยที่ไดรับการแนะนำจาก Husqvarna
การดำเนินการนี้จำเปนเพื่อใหการทำงานของผลิตภัณฑเปนไป
อยางปลอดภัย โปรดดูรายชื่อสวนประกอบของแผนแกนเลื่อย
และโซเลื่อยที่เราแนะนำที่ อุปกรณเสริม ในหนา 46
•

ความยาวแผนแกนเลื่อย, นิ้ว/ซม. คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยว
กับความยาวแผนแกนเลื่อยไดที่ดานหลังของแผนแกนเลื่อย

(รูปที่ 97)
• จำนวนของฟนเลื่อยบนเฟองปลายแผนแกนเลื่อย (T)
(รูปที่ 98)
• ระยะระหวางฟนเลื่อย, นิ้ว ระยะระหวางคันขับของโซตอง
พอดีกับระยะหางระหวางฟนบนเฟองปลายแผนแกนเลื่อย
และเฟองขับโซ
(รูปที่ 99)
• จำนวนคันขับ จำนวนคันขับจะไดรับการกำหนดโดย
ประเภทของแผนแกนเลื่อย
(รูปที่ 100)
• ความกวางของรองใบ, นิ้ว/มม. ความกวางของรองใบใน
แผนแกนเลื่อยจะตองตรงกับความกวางของคันขับโซ
(รูปที่ 101)
• รูน้ำมันหลอลื่นที่โซเลื่อยและรูสำหรับหมุนปรับความตึงของ
โซ แผนแกนเลื่อยจะตองสอดคลองกับผลิตภัณฑ
(รูปที่ 102)
•

ความกวางของคันขับ, มม./นิ้ว

(รูปที่ 103)

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการลับตัวตัด
อยาใชโซเลื่อยที่ทื่อ หากโซเลื่อยทื่อ คุณจะตองใชแรงกดมาก
ขึ้นเพื่อดันแผนแกนเลื่อยผานไม หากโซเลื่อยทื่อมาก การตัดจะ
ทำไมใหเกิดเศษไม แตจะมีเพียงขี้เลื่อย
โซเลื่อยที่คมจะตัดผานไมและเศษไมจะยาวและหนา
ฟนตัด (A) และเกจวัดความลึก (B) คือสวนประกอบของสวน
สำหรับตัดของโซเลื่อย ซึ่งเรียกวาตัวตัด ความแตกตางของ
ความสูงของสวนประกอบทั้งสองนี้จะใหความลึกของการตัด
(คาเกจวัดความลึก)
(รูปที่ 104)
เมื่อคุณลับตัวตัด ใหคำนึงถึงสิ่งตอไปนี้
•

มุมในการตะไบ

2. ทำความสะอาดหัวเทียนเมื่อสกปรก

(รูปที่ 105)
• มุมในการตัด

3. ตรวจสอบวาระยะเขี้ยวหัวเทียนมีระยะที่ถูกตอง โปรดดูที่
ขอมูลเทคนิค ในหนา 45 (รูปที่ 96)

(รูปที่ 106)
• ตำแหนงในการตะไบ

4. เปลี่ยนหัวเทียนทุกเดือนหรือบอยกวานั้นหากจำเปน

(รูปที่ 107)
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เสนผานศูนยกลางของตะไบหนาตัดกลม

ขอสังเกต: โปรดดูวิธีการใชงานเครื่องมือวัดเกจวัดความลึก
บนบรรจุภัณฑของเครื่องมือดังกลาว

(รูปที่ 108)
เปนเรื่องยากที่จะลับคมโซไดอยางถูกตองโดยที่ไมมีเครื่องมือที่
เหมาะสม ใชเกจตะไบของ Husqvarna เกจนี้จะชวยใหคุณได
ประสิทธิภาพในการตัดสูงสุดและลดความเสี่ยงในการเกิดการตี
ยอนกลับใหนอยที่สุด

3. ใชตะไบแบนเพื่อฝนสวนของตัววัดความลึกที่ยื่นออกมาจาก
เครื่องมือวัดความลึก (รูปที่ 113)

คำเตือน: แรงของการตียอนกลับจะเพิ่มขึ้นอยาง
มาก หากคุณไมไดปฏิบัติตามคำแนะนำในการลับ
คม

คำเตือน: โซเลื่อยที่มีแรงตึงที่ไมถูกตองอาจหลุด
ออกจากแผนแกนเลื่อย และอาจทำใหเกิดการบาด
เจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

วิธีปรับแรงตึงของโซเลื่อย

ขอสังเกต: โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการลับโซเลื่อยที่ วิธีการลับโซ
เลื่อย ในหนา 42

โซเลื่อยจะมีความยาวเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช ปรับโซเลื่อยอยาง
สม่ำเสมอ

วิธีการลับคมตัวตัด

1. คลายน็อตแผนแกนเลื่อยที่ยึดแผนปดคลัตช/เบรกหยุดโซไว
ใชประแจรวม (รูปที่ 114)

1. ใชตะไบกลมและเกจตะไบเพื่อลับคมฟนตัด (รูปที่ 109)
ขอสังเกต: โปรดดูขอมูลวาตะไบและเกจใดที่ Husqvarna
แนะนำใหใชกับโซเลื่อยของคุณที่ อุปกรณเสริม ในหนา

46

ขอสังเกต: บางรุนอาจมีน็อตเพียงตัวเดียว
2. ขันน็อตแผนแกนเลื่อยดวยมือใหแนนที่สุดเทาที่จะทำได
3. ยกดานหนาของแผนแกนเลื่อยแลวไขน็อตปรับความตึงของ
โซ ใชประแจรวม

2. ใชเกจตะไบที่ถูกตองกับตัวตัด โปรดดูคำแนะนำที่ใหมา
พรอมกับเกจตะไบ

4. ไขโซเลื่อยจนติดแนนอยูกับแผนแกนเลื่อย แตยังสามารถ
เคลื่อนที่ไดอยางงายดาย (รูปที่ 115)

3. ตะไบจากดานในของฟนตัดออกมาดานนอก ลดแรงกด
ขณะตะไบกลับ (รูปที่ 110)

5. ขันน็อตแผนแกนเลื่อยใหแนนโดยใชประแจรวมและยก
ดานหนาของแผนแกนเลื่อยในเวลาเดียวกัน (รูปที่ 116)

4. นำวัสดุออกจากดานหนึ่งของฟนตัดทั้งหมด

6. โปรดตรวจสอบวาคุณสามารถดึงโซเลื่อยไปมาไดอยาง
อิสระดวยมือและโซไมหยอนลงมาจากแผนแกนเลื่อย (รูปที่
117)

5. หมุนผลิตภัณฑไปรอบๆ แลวนำวัสดุที่อยูอีกฝงหนึ่งออก
6. ตรวจสอบวาฟนตัดทั้งหมดมีความยาวที่เทากัน

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการปรับคาเกจวัดความลึก
คาเกจวัดความลึก (C) จะลดลงเมื่อคุณลับคมฟนตัด (A) เพื่อ
รักษาประสิทธิภาพการตัดใหสูงสุด คุณตองนำวัสดุการตะไบ
ออกจากเกจวัดความลึก (B) เพื่อใหไดคาเกจวัดความลึกที่
แนะนำ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำใหไดคาเกจวัดความ
ลึกที่ถูกตองสำหรับโซเลื่อยของคุณที่ อุปกรณเสริม ในหนา 46
(รูปที่ 111)
คำเตือน: ความเสี่ยงของการตียอนกลับจะเพิ่มขึ้น
หากตั้งคาความลึกของคมขอบตัดมากเกินไป

วิธีการปรับการตั้งคาเกจวัดความลึก
กอนที่คุณจะปรับคาเกจวัดความลึกหรือลับคมตัวตัด ใหดูคำ
แนะนำที่ วิธีการลับคมตัวตัด ในหนา 43 เราแนะนำใหคุณปรับ
คาเกจวัดความลึกหลังจากการทำงานทุกๆ ครั้งที่สามนับจาก
การลับคมฟนตัดลาสุด
เราแนะนำใหคุณใชเครื่องมือวัดความลึกของเราเพื่อใหสามารถ
ปรับตั้งความลึกของคมขอบตัดและมุมเอียงสำหรับตัววัดความ
ลึกไดอยางถูกตอง
(รูปที่ 112)
1. ใชตะไบแบนและเครื่องมือวัดเกจวัดความลึกเพื่อปรับคาเกจ
วัดความลึก โปรดใชเครื่องวัดเกจวัดความลึกของ
Husqvarna เทานั้นเพื่อใหไดคาเกจวัดความลึกและมุมเอียง
ของตัววัดความลึกที่ถูกตอง
2. วางเครื่องมือวัดเกจวัดความลึกไวบนโซเลื่อย
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ขอสังเกต: โปรดดูตำแหนงของน็อตปรับความตึงของโซที่ ภาพ
รวมของผลิตภัณฑ ในหนา 29

วิธีการตรวจสอบการหลอลื่นของโซเลื่อย
1. เริ่มการทำงานของผลิตภัณฑและปลอยใหทำงานที่คันเรง
¾ ถือแผนแกนเลื่อยเหนือบริเวณที่มีสีออนประมาณ 20
ซม./8 นิ้ว
2. หากระบบการหลอลื่นโซเลื่อยทำงานอยางถูกตอง คุณจะ
เห็นสายของน้ำมันบนพื้นผิวหลังจากผานไป 1 นาที (รูปที่
118)
3. หากระบบการหลอลื่นโซเลื่อนทำงานไมถูกตอง ใหตรวจ
สอบแผนแกนเลื่อย โปรดดูคำแนะนำที่ วิธีการตรวจสอบ
แผนแกนเลื่อย ในหนา 44 โปรดติดตอตัวแทนจำหนาย
หากขั้นตอนการบำรุงรักษาไมชวยในการแกไขปญหา

วิธีการตรวจสอบการหลอลื่นของเฟองตรง
ลอคลัตชมีเฟองตรงที่ประกอบอยูกับลอคลัตช
(รูปที่ 119)
•

หมั่นตรวจสอบระดับการสึกหรอของเฟองตรงดวยตา
เปลี่ยนลอคลัตชที่มีเฟองตรง หากพบการสึกหรอมาก

วิธีการตรวจสอบอุปกรณชุดตัด
1. ตรวจสอบวาไมมีรอยแตกในหมุดยึดและคันขับ และไมมี
หมุดยึดตัวใดที่หลวม เปลี่ยนหากจำเปน (รูปที่ 120)
2. ตรวจสอบวาโซเลื่อยสามารถบิดงอไดงาย เปลี่ยนโซเลื่อย
หากโซเลื่อยแข็ง
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3. เปรียบเทียบโซเลื่อยกับโซเลื่อยใหมเพื่อตรวจสอบวาหมุด
ยึดและคันขัยสึกหรอหรือไม

•

เปลี่ยนตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงทุกปหรือบอยครั้งกวานั้น
หากจำเปน

4. เปลี่ยนโซเลื่อยเมื่อสวนที่ยาวที่สุดของฟนตัดมีความยาว
นอยกวา 4 มม./0.16 นิ้ว และเปลี่ยนโซเลื่อยหากมีรอยแตก
ที่ตัวตัด (รูปที่ 121)

วิธีการตรวจสอบแผนแกนเลื่อย
1. ตรวจสอบวาชองน้ำมันไมมีการอุดตัน ทำความสะอาดหาก
จำเปน (รูปที่ 122)
2. ตรวจดูวาขอบของแผนแกนเลื่อยขรุขระหรือไม ตะไบสวนที่
ขรุขระออก (รูปที่ 123)
3. ทำความสะอาดรองในแผนแกนเลื่อย (รูปที่ 124)
4. ตรวจสอบรองในแผนแกนเลื่อยวามีการสึกหรอหรือไม
เปลี่ยนแผนแกนเลื่อยเมื่อจำเปน (รูปที่ 125)
5. ตรวจสอบวาปลายแผนแกนเลื่อยขรุขระหรือสึกหรอมาก
หรือไม (รูปที่ 126)
6. ตรวจสอบวาเฟองโซปลายแผนแกนเลื่อยหมุนไดอยางอิสระ
และชองหลอลื่นในเฟองโซปลายแผนแกนเลื่อยไมมีการอุด
ตัน ใหทำความสะอาดและหลอลื่นหากจำเปน (รูปที่ 127)

ขอควรระวัง: สิ่งปนเปอนในถังน้ำมันอาจทำใหเกิด
ปญหาในการใชงานได

วิธีการทำความสะอาดระบบระบายความรอน
ระบบระบายความรอนชวยรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนตใหเย็น
ระบบระบายความรอนประกอบดวยชองที่ใหอากาศเขาของตัว
สตารท (A), แผนนำอากาศ (B), ลิ้นสปริงบนลอตุนกำลัง (C),
ครีบระบายความรอนที่ลูกสูบ (D) และฝาครอบกระบอกสูบ (E)
(รูปที่ 129)
1. ทำความสะอาดระบบระบายความรอนดวยแปรงทุกสัปดาห
หรือบอยครั้งกวานั้นหากจำเปน
2. ตรวจสอบวาระบบระบายความรอนไมสกปรกหรือมีการอุด
ตัน

7. หมุนแผนแกนเลื่อยเปนประจำทุกวันเพื่อยืดอายุการใชงาน
(รูปที่ 128)

ขอควรระวัง: ระบบระบายความรอนที่สกปรก
หรืออุดตันอาจทำใหผลิตภัณฑรอนเกิดไป ซึ่ง
อาจทำความเสียหายใหกับผลิตภัณฑได

วิธีการบำรุงรักษาถังน้ำมันเชื้อเพลิงและถัง
น้ำมันหลอลื่นโซ
•

ระบายและทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงและถังน้ำมัน
หลอลื่นโซเปนประจำ

การแกปญหา
เครื่องไมสตารท
ชิ้นสวนผลิตภัณฑที่ตองตรวจสอบ

สาเหตุที่เปนไปได

การดำเนินการ

ลิ้นสปริงของตัวสตารท

ลิ้นสปริงของตัวสตารทอุดตัน

ปรับหรือเปลี่ยนลิ้นสปริงของตัวสตารท
ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ลิ้นสปริง
ติดตอเวิรกช็อปการบริการที่ไดรับการรับรอง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ตัวจุดระเบิด, ไมมีประกายไฟ

ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงไมถูกตอง

ระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิงและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกตอง

เติมน้ำมันหลอลื่นโซลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิง

หากคุณไดลองสตารทผลิตภัณฑไปแลว
โปรดติดตอตัวแทนจำหนายของคุณ หากคุณยังไมไดลองสตารทผลิตภัณฑ ใหระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิง

หัวเทียนสกปรกหรือเปยก

ตรวจสอบวาหัวเทียนแหงและสะอาด

ระยะเขี้ยวหัวเทียนไมถูกตอง

ทำความสะอาดหัวเทียน ตรวจสอบวาระยะเขี้ยวหัวเทียนและหัวเทียนถูกตอง
และใชประเภทหัวเทียนที่ถูกตองที่ไดรับการแนะนำหรือเทียบเทา
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับระยะเขี้ยวหัวเทียนที่ถูกตองที่ ขอมูลเทคนิค ในหนา 45

44
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ชิ้นสวนผลิตภัณฑที่ตองตรวจสอบ

สาเหตุที่เปนไปได

การดำเนินการ

หัวเทียนและกระบอกสูบ

หัวเทียนหลวม

ใสหัวเทียนใหแนน

น้ำมันทวมหองเครื่องจากการสตารทดวยกำลังสูงสุดหลังจากเครื่องจุดติดหลายครั้ง

ถอดและทำความสะอาดหัวเทียน วางตะแคงผลิตภัณฑโดยใหชองใสหัวเทียนอยูหางจากคุณ ดึงดามจับเชือกตัวสตารท
6-8 ครั้ง ใสหัวเทียนแลวเริ่มการทำงานของผลิตภัณฑ โปรดดูที่ วิธีเริ่มการ-

ทำงานของผลิตภัณฑ ในหนา 35

เครื่องยนตเริ่มทำงานแตหยุดทำงานอีกครั้ง
ชิ้นสวนผลิตภัณฑที่ตองตรวจสอบ

สาเหตุที่เปนไปได

การดำเนินการ

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงไมถูกตอง

ระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิงและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกตอง

คารบูเรเตอร

ความเร็วเดินเครื่องเปลาไมถูกตอง

ติดตอตัวแทนจำหนาย

ตัวกรองอากาศ

ตัวกรองอากาศอุดตัน

ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศ

ตัวกรองน้ำมัน

ตัวกรองน้ำมันอุดตัน

เปลี่ยนตัวกรองน้ำมัน

การเคลื่อนยายและการจัดเก็บ
•

•
•

ตรวจสอบวาไมมีรอยรั่วหรือไอเสียกอนจะจัดเก็บและเคลื่อน
ยายผลิตภัณฑและน้ำมันเชื้อเพลิง ประกายไฟหรือเปลวไฟ
เชน จากอุปกรณไฟฟาหรือบอยเลอร อาจทำใหเกิดเพลิง
ไหมได
ใชบรรจุภัณฑที่ไดรับการรับรองสำหรับการจัดเก็บและ
เคลื่อนยายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง
นำน้ำมันออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงและถังน้ำมันหลอลื่น
กอนจะทำการเคลื่อนยายหรือจัดเก็บเปนเวลานาน ทิ้งน้ำมัน
เชื้อเพลิงและน้ำมันหลอลื่นลงในจุดที่เหมาะสม

•
•
•

ใชที่ปองกันสำหรับการเคลื่อนยายเพื่อปองกันไมใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ โซเลื่อยที่ไมได
เคลื่อนที่สามารถทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสไดเชนกัน
ถอดฝาครอบหัวเทียนออกจากหัวเทียนและใชงานเบรก
หยุดโซ
ยึดผลิตภัณฑใหปลอดภัยระหวางการเคลื่อนยาย

วิธีการเตรียมผลิตภัณฑสำหรับการจัดเก็บในระยะยาว
1. ถอดและทำความสะอาดโซเลื่อยและรองในแผนแกนเลื่อย
ขอควรระวัง: หากโซเลื่อยและแผนแกนเลื่อย
ไมไดรับการทำความสะอาด โซเลื่อยและแผน
แกนเลื่อยอาจแข็งหรืออุดตันได

2. ติดตั้งที่ปองกันสำหรับการเคลื่อนยาย
3. ทำความสะอาดผลิตภัณฑ โปรดดูคำแนะนำที่ การบำรุง

รักษา ในหนา 39

4. ทำการบำรุงรักษาผลิตภัณฑใหเสร็จสิ้น

ขอมูลเทคนิค
Husqvarna 120
เครื่องยนต
ปริมาตรความจุกระบอกสูบ ซม.3

35

ความเร็วเดินเครื่องเปลา รอบตอนาที

2700-3300
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Husqvarna 120
กำลังเครื่องสูงสุดตาม ISO 7293, kW/hp @ รอบตอนาที

0.5/0.67@5000

ระบบจุดติดเครื่อง5
หัวเทียน

TORCH CMR7H

ระยะขั้วอิเล็กโทรด, มม./นิ้ว

0.6/0.024

ระบบเชื้อเพลิงและระบบหลอลื่น
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ลิตร/ซม.3

0.25/250

ความจุถังน้ำมันหลอลื่น, ลิตร/ซม.3

0.15/150

ชนิดของปมน้ำมันหลอลื่น

อัตโนมัติ

น้ำหนัก
น้ำหนัก, กก.

4.4

การสงเสียงรบกวน6
ระดับกำลังเสียงที่วัดในหนวย dB (A)

109

ระดับกำลังเสียง, รับประกัน LWA dB (A)

111

ระดับเสียง7
ระดับความดันเสียงเทียบเทาที่หูของผูใชงาน (เดซิเบล A)

99

ระดับการสั่นสะเทือนเทียบเทา, ahveq8
ที่จับดานหนา, m/s2

6.7

ที่จับดานหลัง, m/s2

5.8

โซเลื่อย/แผนแกนเลื่อย
ประเภทของเฟองขับโซ/จำนวนฟน

เฟองสเปอร/6

ความเร็วโซเลื่อยที่ 133% ของความเร็วเครื่องยนตสูงสุด, m/s

22.9

อุปกรณเสริม
อุปกรณชุดตัดที่แนะนำ

โซเลื่อยที่มีการตียอนกลับต่ำ

โซเลื่อยรุน Husqvarna 120 ไดรับการประเมินดานความ
ปลอดภัยตาม EN ISO 11681-1:2011 (เครื่องจักรสำหรับการ
ปาไม - ขอกำหนดและการทดสอบดานความปลอดภัยของเลื่อย
ยนตพกพา) และสอดคลองกับขอกำหนดดานความปลอดภัยเมื่อ
ติดตั้งกับชุดแผนแกนเลื่อยและโซเลื่อยที่ระบุดานลาง

โซเลื่อยไดรับการระบุเปนโซเลื่อยที่มีการตียอนกลับต่ำ
สอดคลองกับขอกำหนดของการตียอนกลับที่ระบุไวใน ANSI
B175.1-2012

5
6
7

8
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ใหใชประเภทหัวเทียนที่แนะนำเทานั้น! ถาใชหัวเทียนที่ไมถูกตอง อาจทำใหกระบอกสูบและลูกสูบเสียหายได
การสงเสียงรบกวนในสภาพแวดลอมวัดเปนกำลังเสียง (LWA) โดยเปนไปตาม EC Directive 2000/14/EC
ระดับความดันเสียงเทียบเทาตาม ISO 22868 คำนวณในรูปของพลังงานโดยรวมที่ไดรับตลอดเวลาการทำงานในแตละวันสำหรับระดับความดันเสียงภายใตสภาวะการทำงานตางๆ การกระจายทางสถิติทั่วไปสำหรับระดับแรงดันเสียงเทียบเทาเปนคากระจายมาตรฐานของ 2.5 เดซิเบล (A)
ระดับการสั่นสะเทือนเทียบเทาตาม ISO 22867 คำนวณในรูปของพลังงานโดยรวมที่ไดรับตลอดเวลาการทำงานในแตละวันสำหรับระดับการสั่นสะเทือนภายใตสภาวะการทำงานตางๆ ขอมูลที่รายงานสำหรับระดับการสั่นสะเทือนเทียบเทามีการกระจายทางสถิติทั่วไป (คากระจายมาตรฐาน) เปน 1.5 เมตร/วินาที2
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การตียอนกลับและรัศมีของปลายแผนแกน
เลื่อย
สำหรับเฟองปลายแผนแกนเลื่อย รัศมีจะไดรับการกำหนดโดย
จำนวนของฟนตัด เชน 10T สำหรับแผนแกนเลื่อย รัศมีจะไดรับ
การกำหนดโดยขนาดของรัศมีของปลายแผนแกนเลื่อย สำหรับ

ความยาวแผนแกนเลื่อยที่กำหนด คุณสามารถใชแผนแกนเลื่อย
ที่มีรัศมีปลายแผนแกนเลื่อยเล็กกวาที่กำหนดได
ขอสังเกต: ความยาวในการตัดที่ใชไดมักจะนอยกวาความยาว
แผนแกนเลื่อนที่กำหนดอยู 1 นิ้ว

แผนแกนเลื่อย

โซเลื่อย

ความยาว, นิ้ว/
ซม.

ระยะระหวางฟนเลื่อน, นิ้ว

เกจ, นิ้ว/มม.

รัศมีสูงสุดของดอกสวาน

ประเภท

ความยาว, คันขับ (จำนวน)

การตียอนกลับต่ำ

12/30

3/8

0.050/1.3

9T

H37, S93G
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ใช

อุปกรณตะไบและมุมในการตะไบ
ใชเกจตะไบของ Husqvarna เพื่อลับคมโซเลื่อย เกจตะไบของ
Husqvarna ทำใหแนใจไดวาคุณจะไดมุมในการตะไบที่ถูกตอง
หมายเลขชิ้นสวนระบุไวในตารางดานลาง

H37, S93G

4.0 มม. / 5/32 นิ้ว

1063 - 004 - 15.10.2020

505 24 37-01

หากไมแนใจวาจะทราบประเภทของโซเลื่อยในผลิตภัณฑของ
คุณไดอยางไร โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ www.husqvarna.com

0.65 มม. / 0.025
นิ้ว

30°

80°

47

www.husqvarna.com

Original instructions
คำแนะนำดั้งเดิม
1141034-77

2020-10-19

