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Din kædesav er ikke bedre end din kæde, sværd og næsehjul. 
Det skal fungere sammen når du arbejder og alle dele skal derfor 
vedligeholdes.

Et ordentligt vedligeholdt sværd, kæde og næsehjul er en  forudsætning 
for et perfekt stykke arbejde.
En dårlig vedligeholdt kæde kan ødelægge både sværd og næsehjul.
Den saver dårligt og forringer sikkerheden.
Denne brugsanvisning henvender sig kun til brugere som anvender 
original OREGON® kæde, sværd og næsehjul.
Ønsker du information om vedligeholdelse og brug af kædesaven 
henvend dig da til importøren eller din lokale forhandler.
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   SIKKERHEDSSYMBOL
Dette sikkerhedssymbol er brugt i forbindelse med særlige 
sikkerhedshensyn. Når du ser dette symbol læs og følg 
sikkerhedsinformationen for at undgå senere personlig skade.

   ADVARSEL
Alle kædesave kan lave kast, som kan føre til farlige situationer, hvor man 
mister kontrollen over kædesaven og derved resulterer i alvorlig skade på 
den som bruger saven eller eventuelle hjælpere.
Følg alle instruktioner i din kædesavs brugsanvisning og i denne 
brochure  vedrørende forsvarlig brug og vedligeholdelse af savkæde, 
sværd og næsehjul.

 TAG DIG I AGT FOR KAST.
• Kend din personlige grænse for kædesavserfaring!
• Kend din kædesav!

Hvis IKKE du har nogen erfaring eller træning i kædesavskast anbefaler 
OREGON® at du kun bruger en sikkerhedskæde.

 HVAD ER KAST?
Kast er et voldsomt ryk i saven hvor den bevæger sig bagover mod 
brugeren. 
Kast forekommer hvis man saver med det yderste af sværd-spidsen eller 
hvis sværdet sætter sig fast i træet.

 HJÆLP TIL AT UNDGÅ PERSONLIG SKADE!
  Vær hele tiden opmærksom på at beskytte dig mod en mulig kastsitua-
tion. Vær altid op-mærksom på placeringen af din sværdnæse.

➋ Der findes forskellige typer af 
kæder til de fleste savopgaver 
Brug den kæde som er passen-
de til den type savning du skal 
udføre som giver færrest kast.

➌ "Smal-næse" sværd som 
OREGON® Double Guard er anbefalet som
maximal sikkerhed mod kast.

Mulig kastsituation

!

!

KÆDESAVENS SIKKERHED
VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION!
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Klæd dig korrekt på - tag ikke for løst eller for stramt tøj på.

Bær sikkerhedshandsker.

Bær sikkerhedsstøvler 
med skæreindlæg.

Bær sikkerhedshjelm.

Bær høreværn.

Bær sikkerhedsbriller 
eller ansigtsskærm.

Bær sikkerhedsbukser 
eller -leggings for at 
beskytte benene

 KÆDESAVENS SIKKERHED
•  Brug kun højre håndsgreb for at holde saven. (Højre hånd på 

aftrækkeren, venstre hånd på forreste håndtag).
•  Hold altid venstre arm strakt for bedre kontrol.
•  Hold saven forsvarligt med begge hænder. Hold tommelfingeren 

forsvarligt lukket omkring bærebøjlen.
•  Stå altid ved siden af saven. Aldrig bagved.
•  Giv saven fuld gas.
•  Brug sikkerhed-skæde og et double guard sværd.
•  Sørg for at kædesave, kæde, sværd og næsehjul er ordentligt 

vedligeholdt.
•  Stem fødderne godt imod så kroppen er i god balance.

   BEMÆRK
Koncentrer dig om dit arbejde. Før du starter med at save, prøv om du 
kan beregne hvor træet falder og anbringe dig selv i en position hvor du 
undgår at komme til skade.

Bemærk : Vær opmærksom på uventet tilbagekast når du saver.
Bemærk : Sav aldrig over skulderhøjde.
Bemærk : Sav aldrig oppe i et træ eller fra en stige.
Bemærk :  Sørg for at der ikke er andre i området og lad ikke  

andre holde træet medens du saver..

!

BEKLÆDNING OG SIKKERHEDS UDSTYR
KÆDESAVENS SIKKERHED



INTRODUKTION
Introduktion .............................
Kædesavens sikkerhed ..............  

KÆDE
Kæde beskrivelse ................... 2
Kæde deling ......................... 2
Kæde sporvide ...................... 2
Beskrivelse af skæretand ......... 2
Skæretandsfordeling ............... 2
Kædens opbygning ................ 3
Kædens vedligeholdelse ......... 3
Kædens vedligeholdelse 
værktøj ................................. 4
Kæde typer skema ..............5-7

Kædens drivleds nr.
Bestemmelse af nr. ................. 8

Kædens bogstav
Bestemmelse af bogstav. ......... 9

De 4 grundregler ........... 10-11

Sådan vedligehoder du
din kæde ............................12
Sådan strammer du din 
kæde ............................ 13-15
Sådan smører du din kæde ...15

Sådan indstiller du
spåntykkelsen ................ 16-17

Sådan filer du 
skæretanden .................. 18-19

Sådan monterer du
nye kædeled ................. 20-21

Sådan udstandser
du nitterne ..................... 22-23

Sådan tilkører du
en ny kæde .........................24
Slutbruger symboler ..............25
File anvisning  ............... 26-49

Kæde Problemløsning ..... 50-56

SVÆRD
Sværdets opbygning ............57

Sværdets vedligeholdelses
værktoj ...............................57
Vedligeholdelse af 
sværdet ......................... 58-59

Sådan skifter du Power Match® 
sværspids  ..................... 60-61

Sådan skifter du 
Pro-Lite® fast næsehjul ..... 62-63

Sværd Problemløsning .... 64-66

KÆDEHJUL
Kædehjuls typer, værktøj
monteringsvejledning ............67

Kædehjulets
vedligeholdelse .............. 67-68

Kædehjul 
Problemløsning .............. 69-71

NYTTIG INFORMATION
Nyttig information .......... 72-74

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE



SAVKÆDE

2. SAVKÆDESAVKÆDE

 SPORVIDDE:
Sporvidde er drivledets tykkelse hvor det passer ned i sværdrillen. 
Industristandarden for forskellige sporvidder er:
.043" (1,1mm), .050" (1.3mm), .058" (1.5mm), .063" (1.6mm)

OREGON® kæder med sporvidder på .080" (2,0 mm) og .122"  
(3,1mm) bruges til Harvester sværd.

 BENÆVNELSER PÅ EN SKÆRETAND:

 SKÆRETANDSFORDELING:

Standard

Semi-Skip

Skip

 "Arbejdshjørnet"

Topskær

Nittehul

Bagkant
Forkant

Rytter

Spånrum

Sideskær
Bredspor-rytter

KÆDE BESKRIVELSE

 KÆDE DELING
Kædeinddelingen er afstanden imellem centrum af 3 nitter : med 2.
OREGON® kædeinddelinger:
1/4",   .325",   3/8",   .404" i  3/4".
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KÆDE BESKRIVELSE

 DELENE AF EN SAVKÆDE

BEMÆRK: De fremhævede dele anviger tilbageslagsreducerende 
sikkerhedsled"-funktioner: sikkerhedssamleled, sikkerhedsdrivled, skrå 
rytter.

Sideled
Drivled

Sikkerheds 
sideled

Højre skæretand
 Samleled

Rytter 
(styrer 
skære-
dybden)

Venstre skæretand

Sikkerheds sideled

 Højre skæretand

Venstre skæretand
Rytter (styrer 
skære-dybden)

 Skæredybden      Topskærets filevinke    Topskærets skærevinkel

 Skæretandens vinkel   Filevejledning

Rytter (styrer
skæredybden)

 Sideled

Sikkerhedsdrivled

 KÆDENS VEDLIGEHOLDELSE:
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OREGON® FILEVÆRKTØJ

 FILEVÆRKTØJ

➊ FILESTYR ➋ FILESÆT

➌ RUNDFIL ➍ FLADFIL ➎ RYTTERMÅL

➏ FILEAPPARAT ➐ FILEHÅNDTAG ➑ FILEKLO

 SLIBEAPPARATER

➊  12V SLIBEAPPARAT 
BORDMODEL

➋  KÆDESLIBEMASKINE ➌ MINISLIBER

 KÆDEREPARATIONSVÆRKTØJ:

➊ KÆDEBRYDER ➋  KÆDENITTER ➌ LOMMEKÆDEBRYDER

➍ SLIBESKIVE
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 OREGON® SIDE- OREGON® SPORVIDDE SKÆRETYPE SKÆRE- SIKKER-
 KÆDE INDDE- KÆDE IN. mm Profil Profil TYPE HEDS-
 TYPENR. LING TYPE   Forfra Fra  DRIVLED
      siden    (Hvis nogen)*

050"MICRO-
LITE™

050"
058"
063"

1.3
1.5
1.6

MICRO
CHISEL®

MICRO CHISEL® STANDARD

050"
058"
063"

1.3
1.5
1.6

SUPER
20

CHISEL STANDARD

050"
058"
063"

1.3
1.5
1.6

SUPER
GUARD®

Lav-vibreret 

CHISEL STANDARD

MICRO CHISEL® STANDARD

058"
063"

1.5
1.6MULTICUT

CHISEL STANDARD

050"KLØVE
KÆDE 1.3

MICRO CHISEL® STANDARD

20BP
21BP
22BP

95VP 1.3

20LP
21LP
22LP

33LG
34LG
35LG

M21LP
M22LP

95R

.325" KÆDE

KÆDEBESTEMMELSE

Side

30

Side

27
Side

28

Side

29

Side

31

Side

43

1/4" KÆDE

 TILBAGESLAGSREDUCERENDE FUNKTIONER

➋     SIKKERHEDSSAMLELED

050"25AP 1.3MICRO
CHISEL®

MICRO CHISEL® STANDARDSide

26

➍          SKRÅ RYTTER   
MED LAV  
PROFIL

➌         RYTTER➊     SIKKERHEDSDRIVLED
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Side

39

3/8" KÆDE

KÆDEBESTEMMELSE

 OREGON® SIDE- OREGON® SPORVIDDE SKÆRETYPE SKÆRE- SIKKER-
 KÆDE INDDE- KÆDE IN. mm Profil Profil TYPE HEDS-
 TYPENR. LING TYPE   Forfra Fra  DRIVLED
      siden    (Hvis nogen)*

043"
MICRO-
LITE™

Lav 
-vibreret 

050"
058"
063"

1.3
1.5
1.6

SUPER
GUARD™

CHISEL (LG)
STANDARD

050"
058"
063"

1.3
1.5
1.6

SUPER 70
Lav- 

vibreret 

CHISEL (LP)
STANDARD

050"
058"
063"

1.3
1.5
1.6

KLØVE
KÆDE

SEMI-CHISEL STANDARD

CHAMFER-CHISEL (SG)
STANDARD

058"
063"

1.5
1.6MULTICUT

CHISEL STANDARD

050"
Lav- 

vibreret 
Low

profile
1.3

CHAMFER-CHISEL STANDARD

72LG
73LG
75LG

90SG 1.1

72LP
73LP
75LP

72RD
73RD
75RD

M73LP
M75LP

91VS

Side

38

Side

34
Side

35

Side

36

Side

32

050"
Lav- 

vibreret 
XTRA

GUARD™
1.3

CHAMFER-CHISEL STANDARD

91VG
Side

40

050"POWER
SHARP® 1.3

SPECIALIZED STANDARD

91LX -

050"91R 1.3KLØVE
KÆDE

CHAMFER-CHISEL STANDARDSide

37

050"M91VS 1.3MULTICUT
CHAMFER-CHISEL STANDARDSide

39

050"
058"
063"

1.3
1.5
1.6

S-70
STANDARD72D/DP

73D/DP
75D/DP

SEMI-CHISELSide

33
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 OREGON® SIDE- OREGON® SPORVIDDE SKÆRETYPE SKÆRE- SIKKER-
 KÆDE INDDE- KÆDE IN. mm Profil Profil TYPE HEDS-
 TYPENR. LING TYPE   Forfra Fra  DRIVLED
      siden    (Hvis nogen)*

122" 3.1SEMI-
CHISEL

STANDARD

058"
063"

SUPER
GUARD™

063"
080"

1.6
2.0HARVESTER

MICRO CHISEL® STANDARD

058"
063"

1.5
1.6

MICRO-
CHISEL®

MICRO CHISEL® STANDARD

063" 1.6MICROBIT®

CHIPPER STANDARD

CHISEL STANDARD

063" 1.6KLØVE
KÆDE

MICRO CHISEL® (R)
STANDARD
(RA) SKIP

16H
18H

58L/LG
59L/LG

1.5
1.6

11H
SEMI-CHISEL

26, 26P
27, 27P

59AC/CP

27R, RA

.404" KÆDE

3/4" KÆDE

KÆDEBESTEMMELSE

Side

45

Side

48

Side

46

Side

41

Side

44

Side

42

 TILBAGESLAGSREDUCERENDE FUNKTIONER

KUN P

KUN CP

122" 3.1CHIPPER
STANDARD

11BC
SEMI-CHISELSide

47

➍          SKRÅ RYTTER   
MED LAV  
PROFIL

➌         RYTTER➊     SIKKERHEDSDRIVLED

➋     SIKKERHEDSSAMLELED
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DRIVLEDSNR. BESTEMMELSE.

Næsten alle OREGON® kæder har et nr. som bagefter er fulgt af 1eller 
2 bogstaver.
OREGON® nr. eks:  18  H    72  LP   91  VG
Nummeret er præget i kædens drivled og angiver størrelsen på kæden. 
(Inddeling og sporvidde)

 KÆDE INDDELING                   SPORVIDDE
 NUMMER  tommer mm

 11 3/4" .122" 3.1
 16 .404" .063" 1.6
 18 .404" .080" 2.0
 20 .325" .050" 1.3
 21 .325" .058" 1.5
 22 .325" .063" 1.6
 25 1/4" .050" 1.3
 26 .404" .058" 1.5
 27 .404" .063" 1.6 
 33 .325" .050" 1.3
 34 .325" .058" 1.5
 35 .325" .063" 1.6
 58 .404" .058" 1.5
 59 .404" .063" 1.6
 72 3/8" .050" 1.3
 73 3/8" .058" 1.5
 75 3/8" .063" 1.6
 90 3/8" .043" 1.1
 91 3/8" .050" 1.3
 95 .325" .050" 1.3
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BESTEMMELSE AF KÆDETYPE 

Bogstaverne 18  H   72  LP    91  VG
Bogstaverne betegner kædetypen, sikkerhedsegenskaberne eller
andre synlige kendetegn for kæden.

 AC   Chipperkæde, 
Standardtype

AP   Micro Chisel® kæde  
Sikkerhedsdrivled Standard 
type 

 BC  Harvesterkæde med meget 
aggresive skæretænder 
(kun 11BC) 

 BP   Standard Halv-mejsel 
Lav-vibrationskæde med 
sikkerhedsled.

 DP   Semi-chisel kæder, Sikker 
hedsdrivled, Standard type

H   Ændret for Harvester-
anvendelser, Micro 
Chisel® eller Semi-chisel 
skæretænder    
 med standardsekvens

 L  Halvmejsel kæde med 
standard kædechassis 
(.404" 58L & 59L)

 LG   Mejseltand chisel kæde 
Skrå rytterudformning 
Standard type. 33LG 
kæden er en Lav-
vibrationskæde.

 LP    Standard Hel-mejsel 
Lav-vibrationskæde med 
sikkerhedsled.

LX   Selvslibende kæde Skrå 
rytter udformning

  Sikkerhedsdrivled 
  Standardtype   
   (vedligeholdelse  

 unødvendig)

 M  Special udformet kæde med 
hel-mejsel skæretænder 
(M73LP, M75LP, M21LP og 
M22LP), eller som en Lav-
vibrations halv-mejselkæde 
(M91VS). Alle kæder er 
udformet og designet med 
en speciel dybdebegrænser, 
og ellers fremstillet til brug 
under extremt beskidte og 
krævende forhold. 

 R    Ripperkæde til 
plankeskaering, Chamfer-
chisel (91R) eller Micro-
chisel skæretænder på et 
standard kædechassis.

 RA   Kløve kæde , Micro-chisel  
kæde, Skiptype

RD  Kløvekæde med semi-
chisel  skæretænder og 
standardsekvens

SG  Lavvibrerende chamfer-
chisel skæretænder, skrå 
ryttter, sikkerhedssamleled, 
standardsekvens, smalt 
snitdesign

 VG  Lav-vibreret  Chamfer-chisel 
  kæde. Skrå rytter udformning,

   Sikkerhedsdrivled, Standard 
type.

 VP  Lav-vibreret Micro Chisel 
kæde. Skrå rytter udformning,
Sikkerhedsdrivled,   
 Standard type (kun 95VP).

 VS  Lav-vibreret  Chamfer-chisel  
kæde. Skrå rytter udformning, 
Standard type (kun 91VS).
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DE 4 GRUNDREGLER VEDR. KÆDESAVE.

 OBS KÆDESAVSBRUGERE:
OREGON® tilråder dig at blive fortrolig med de fire grundlæggende 
savkæderegler. Brugere, som kender og følger disse regler, kan regne 
med fremragende ydelse fra deres kæde, sværd og drivhjul, samtidig 
med at sikkerhedsrisikoen nedsættes.

 REGEL NR. 1
Din kæde skal være korrekt strammet.

Forkert kædestramning forårsager flere kæde- og sværdproblemer end 
nogen anden faktor. Se side 13 og 14 om stramning af kæder.

 REGEL NR. 2
Din kæde skal være velsmurt.

En konstant smøring af kæde, sværd og næsehjul er vigtig. Uden det 
vil der opstå: for stor modstand, slid og ødelæggelser. Se side 15 for 
anvisninger om smøring af kæder.
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DE 4 GRUNDREGLER VEDR. KÆDESAVE.

 REGEL NR. 3
Dybden på din rytter skal være korrekt.

Rytternes indstilling og form er afgørende for ydelse og sikkerhed. Se 
side 16 og 17 for anvisninger om indstilling af kædens ryttere.

 REGEL NR. 4
Din kæde skal være skarp.

Når din kæde er skarp, er det den som arbejder. Når den ikke er skarp, 
er det dig som arbejder - og dit skæretilbehør slides hurtigere. Se side 
18 og 19 om filing af kæden. Se side 26 til 48 for vedligeholdelsesspe
cifikationer for hver OREGON® kædetype.
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SÅDAN VEDLIGEHOLDER DU DIN KÆDE.

OPLYSNING: Forhandlere, kædesavsbrugere og alle som har service 
på kædesave. VIGTIG SIKKERHEDSINFORNMATION!

OREGON® råder dig til at være bekendt med ordentlig teknisk 
vedligeholdelse af kæden og den mulige fare som det kan resultere i 
hvis kæden ikke er ordentlig vedligeholdt.

  Sluk altid for motoren  før du skifter kæde, sværd og næsehjul!

  Alle nedstående betingelser kan forhøje en kædes mulige 
tilbageslagskraft, forhøje risikoen for at kæden smides af sværdet 
eller forhøje risikoen for andre tilfælde i forbindelse med brug af 
kædesaven

 1. Ukorrekt filing af kædetandens vinkel
 2. Sløv kæde
 3. Forandring af kædens indbyggede sikkerhedsled
 4. Usædvanlig stor rytterdybde
 5. Ukorrekt filing af rytteren
 6. For løs kæde
 7. Uorginale kæde reservedele
 8. Løse nitter, eller revner / brud i kædens komponenter.

   Når der udføres vedligeholdelse på saven, følg da nøje alle 
instruktioner på side 12-55. Dermed mindskes risikoen for 
ødelægelser af matrielet.

    ADVARSEL!
Hvis du svigter ovenstående instruktioner kan det resultere i 
alvorlig personlig skade på savbrugeren, hjælperen eller ham der 
vedligeholder kædesaven.

!

!

!

!
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 SÅDAN STRAMMER DU KÆDEN  UDEN INTENZ™

VIGTIGT! Bær altid beskyttelseshandsker

➊ Sluk motoren.
 
BEMÆRK: Stram aldrig din kæde lige efter du har savet. Kædestramning 
foretaget imedens kæden er varm kan få den til at trække sig sammen, 
når den bliver kold og bliver derved for stram. Lad kæden afkøle først.

➋ Start med løsne sværdmøtrikkerne på siden af saven.
➌ Træk sværdnæsen op og hold den oppe imedens du strammer 
kæden

➍ Justér stramningen på følgende måde:

 HVIS DU HAR SVÆRD UDEN NÆSEHJUL!

➞ Drej din kædestramningsskrue indtil bunden af det laveste drivled 
kommer op og lige rører ved bunden af sværdet.

    Læs advarselen på side 12.!
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SÅDAN STRAMMER DU KÆDEN  UDEN INTENZ™

 HVIS DU HAR NÆSEHJUL!

➞ Justéringen må være strammere end på et sværd uden næsehjul. 
Drej din justérskrue indtil bunden af den laveste skæretand kommer op 
og sidder stram mod sværdet. 
Tag ved kæden langs bunden og sværdet og træk ned og slip. Kæden skal 
nu slå tilbage og igen sidde ligeså stram  op mod bunden af sværdet 
   
➎   Træk kæden med hånden hen mod spidsen af sværdet adskillige 

gange fra motor til næsespids. Kæden skal føles stram, men stadig 
kunne trækkes frit.

➏   Hold næsespidsen op og stram savens bagerste sværdmøtrik først og 
derefter den foreste sværdmøtrik

BEMÆRK: Hvis du har et næsehjulssværd, bør du nu udføre 
tilbagespringstesten. Grib om kæden langs med sværdets bund, træk 
ned, og slip. Kæden bør nu springe tilbage til dens oprindelige position 
med solid kontakt med sværdets bund.

➐  Check stramningen ofte når du arbejder, specielt i den første halve 
time. Hvis kæden bliver slap , stop saven og lad kæden køle af og 
justér så.
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SÅDAN STRAMMER DU KÆDEN  MED INTENZ™

➊ Sluk for motoren.
➋   Løsn sværdmonterings-skruerne  

på savens side.

➌  Indfør et kombinationsværktøj i sværdets Intenz™ sprække.
➍    Drej kombinationsværktøjet for at bevæge sværdet frem, så langt 

væk fra saven som muligt.

➎  Spænd den bageste sværdmonteringsskrue, derefter den forreste 
skrue.

SÅDAN SMØRER DU DIN SAV!

➊  Sørg altid for at der fyldt op med rent kædesavsolie.
➋ Put aldrig brugt olie, eller gammel motorolie på din kædesav.
➌   Vær sikker på at kæde, sværd og næsehjul altid frit  bliver forsynet 
 med olie når du arbejder.
➍ Fyld din oliebeholder hver gang du fylder brændstofbeholderen.



SAVKÆDE

16. SAVKÆDESAVKÆDE

HVORDAN INDSTILLER DU SPÅNTYKKELSEN?

BEMÆRK:

•  Med hensyn til indstilling af spåntykkelsen anbefales en ordentlig stram 
kæde som vist på side 13-14 det gør det nemmere at file kæden.

•  På side 26 til 48 vises den korrekte rytterindstilling og delnummeret 
for det korrekte rytterværktøj for hver af de forskellige OREGON® 
kædetyper.

•  Find siden (26-48) som giver den korrekte arbejdsfremgang når du 
skal file. Til det brug finder du et kædediagram på side 5,6 og 7.

•  Hvis du er i tvivl om kædetypen eller typenummer kan du kontakte din 
OREGON® forhandler.

•  De fleste OREGON® kæder har et nummer præget ind i rytteren som 
viser den korrekte rytterjustéring i ".

 

    EKSEMPEL:                          .025"        (0.64mm)

   

                              .025" (0.64mm) Understilling

➊  Brug et ryttermål med den korrekte afmærkning for din kæde og 
check din spåntykkelse for hver 3 eller 4 gang du filer kæden.

➋  Placér ryttermålet oven på kæden så rytteren stikker frem i hullet af 
 ryttermålet.

➌  Hvis rytteren stikker ovenud af hullet fil da rytteren ned til den er plan 
med ryttermålet med en fladfil. Fil aldrig rytteren længere ned end 
det er foreskrevet i  instruktionsbogen.

    Læs advarselen på side 12.!



SAVKÆDE SAVKÆDE 17.SAVKÆDE

SAVKÆDE

SAVKÆDE

HVORDAN INDSTILLER DU SPÅNTYKKELSEN?(fortsat) 

VIGTIGT! Du må ikke file eller ændre på sikkerhedssideled eller 
sikkerhedsdrivled.

➍  Fil fra skæretandens inderside mod ydersiden, undtagen ved 72L 
Vanguard-serien

➎  Når du har filet rytteren til da altid rytteren halv rund igen så den 
igen har den originale udformning.  

VIGTIGT!  På mange kæder kan det  måske være en hjælp at tippe 
ryttermålet lidt og placére det foran tanden for at beskytte skærefladen 
når man filer.

inderside

yderside



SAVKÆDE

18. SAVKÆDESAVKÆDE

SÅDAN FILER DU SKÆRETANDEN!

    Læs advarslen på side 12.!

Fileholdere

Fileretning

=1/5th or 20%
above top plate

VIGTIGT! Ved filing af kæden anbefales at kæden er ordentlig 
strammet.

•  På side 26 til 48 vises de korrekte vedligeholdelsesspecifikationer og 
delnummeret for det korrekte vedligeholdelsesværktøj for hver af de 
forskellige OREGON® kædetyper.

• Find den korrekte fileanvisning til din OREGON® kæde
•  Hvis du ikke er sikker på OREGON® kædens type, delnummer og 

filespecifikation, kan du henvende dig til din OREGON® forhandler.
• Kontrollér og justér rytterne.

 BRUG AF RUNDFIL:

➊   Vær sikker på at 1/5 del eller 20 % af filens diameter altid holdes 
ovenover skærets topplade. Den nemmeste måde er at holde filen i 
denne position.

    

➋   Hold den korrekte vinkel mod topskæret så filen er parallel med 
skæretanden



SAVKÆDE SAVKÆDE 19.SAVKÆDE

SAVKÆDE

SAVKÆDE

SÅDAN FILER DU SKÆRETANDEN. (FORTSAT)

➌  Fil først skærene på den ene side. Fil fra indersiden mod ydersiden af 
hver tand. Vend derefter saven og gentag på den anden side.

yderside

➍  Hvis tanden skæreflade er beskadiget bliv da ved med at file til 
skaden er udbedret.

➎ Sørg for at alle skæretænder er ens i længden.

➏   Kontrollér rytterne igen. Hvis det er nødvendigt at genindstille ryttere, 
følg anvisningerne på side 16 og 17.

VIGTIGT!  Du må ikke file eller ændre på sikkerhedssideleddet eller 
sikkerhedsdrivleddet.

inderside



SAVKÆDE

20. SAVKÆDESAVKÆDE

MONTERING AF NYE KÆDEDELE.

    Læs advarselen på side 12.!

VIGTIGT!  Brug kun originale OREGON® reservedele til reparation af 
kæden, og brug altid den rigtige størrelse og type.

➊  Fjern nitterne og de dele som skal udskiftes som vist under afsnittet: 
(Sådan fjerner du nitterne) på side 22-23. Genmontér aldrig en 
kæde med gamle samleled med nitter - brug altid nye samleled med 
nitter.

➋  Om nødvendigt, fil bunden af nye dele af, så de passer til 
eksisterende slidte dele. Fil nye skæretænder ned, så de passer til 
slidte skæretænder. Fil ikke oversiden af tilbageslagsreducerende 
sikkerhedssamleled eller sikkerhedsdrivled.

➌  Placér sideleddet med nitterne opad i 
kæde bryderklodsen.



SAVKÆDE SAVKÆDE 21.SAVKÆDE

SAVKÆDE

SAVKÆDE

MONTERING AF NYE KÆDEDELE (FORTSAT)

➍ Montér kæden på sideleddet.

➎   Montér samleleddet med varemærket 
eller Lubrilink™ omridset opad, og med 
hakket mod drivleddets tapper. Montér 
sikkerhedssamleleddet i den rigtige retning, 
med hakket mod drivleddets tapper.

➏  Vær sikker på at delene er rigtig anbragt og i rigtig rækkefølge. 
Se billederne på side 2 og 3. Hvis du er i tvivl, kontakt da din 
OREGON® forhandler.

➐  Brug et OREGON® nitteapparat for at forme nittehoveder. Følg de 
anvisninger, der leveres sammen med nitteapparatet. 

FORSIGTIG:
Nittehoveder skal være stramme og sikre, mens de stadig tillader alle 
samlede dele at bevæge sig frit. Hurtig slitage, som medfører mulige 
kædebrud og personskader, kan forårsages af nittehoveder, som er 
enten for stramme eller for løse.

BEMÆRK: Nye nittehoveder kan være smallere og formet lidt 
anderledes end dem som kæden er fremstillet med.



SAVKÆDE

22. SAVKÆDESAVKÆDE

SÅDAN UDSTANDSER DU NITTERNE.

NOTE: Bemærk: Bær altid godkendte beskyttelsesmidler for 
hænder og ansigt, når du udstanser nitter.

➊  Vælg den rigtige rille på kædebryderen 
som passer til nummeret på drivleddet. 
Se drivledsnummeret på næste sides 
diagram. Vigtigt: Ved Vanguard 72, 
73 og 75L skal der sørges for, at 
rytteren vender nedad ind i amboltens 
forsænkede område.

➋  Kædeleddet som skal brydes lægges 
i og skubbes fremover til bunden af 
kædeleddet er plan med den bagerste 
side af rillen i kædebryderen. (ledder 
bliver således støttet på begge sider af 
rillen.)

➌   Placér nittehovedet direkte under 
bryderdornen. Træk håndtaget ned, hvis 
du bruger en bordmodel. Eller hvis du 
bruger hammer og dorn bank den ud. 
Brug ikke overdreven kraft.

VIGTIGT!  Når du bryder kæden ved skæret vær da sikker på at  
skæret ligger korrekt! 
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SAVKÆDE

SAVKÆDE

SÅDAN UDSTANDSER DU NITTERNE.

 KÆDE DRIVLEDSNUMMER DIAGRAM

 SÅDAN FJERNER DU NITTERNE AF ET BRÆKKET DRIVLED.

➊  Når der fjernes nitter fra brudte drivled, hold de to brudte segmenter 
sammen i deres oprindelige (ubrudte) stillinger, mens du strammer 
kædeleddet i den justerbare ambolt.

➋ Se trin 1-3 på forrige side.

 KÆDE-
 BRYDERKLODS 1/4 .325 90/91 3/8 .404 3/4 18H

 DRIVLEDS- 25 20 90 72 16 11 18
 NUMMER  21 91 73 26 
   22  75 27
   33   58
   34   59
   35  
   95



SAVKÆDE

24. SAVKÆDESAVKÆDE

OPSTART AF NY KÆDE

Din kædes levetid forlænges betydeligt ved at overholde nedstående 
regler

➊  Læg kæden i blød natten over, 
 således at olien kan trænge ind i 
 alle kædens komponenter.

 

➋  Kør aldrig en kæde på et nedslidt drivhjul, specielt ikke en ny 
kæde. Skift drivhjul for hver 2. kæde eller oftere

 

 

➌    Kør altid en ny kæde med halv gas  de første par minutter inden du 
begynder at save, så olien når ud til alle dele af sværd og kæde 
.Lad drivhjul, sværd og kæde blive helt varm inden du starter med 
at save.

➍    Stop og check kædestramningen, lad kæden afkøle og justér  
stramningen regelmæssigt imedens du saver.

➎  Sav ganske let de første par gange og smør kæde og sværd 
ekstra de første par gange. Pres ikke saven for hårdt de første par 
gange.
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SAVKÆDE

SAVKÆDE

DE 4 OREGON® "SLUTBRUGERE" SYMBOLER
Hver af disse 4 symboler repræsenterer en stor kategori af 
kædesavsbrugere.OREGON® kæder fra side 27 til 44 er i denne bog 
inddelt under en eller flere af disse symboler. De angiver generelt den 
type bruger for hvem kæden er bestemt.

 PROFESSIONELLE KÆDESAVS BRUGERE

 • "Stortræ’s skovning
 • Skovbrug vedr. cellulosefremstilling.
 • Skovbrands bekæmpelse

 ERHVERVS SKOVBRUGERE
 
 • Skovarbejdere
 • Frugtplantageejere
 • Træforskere
 • Landmænd
 • Bygningsarbejdere
 • Erhvervslandmænd
 • Industri- og bygningsarbejdere

 HOBBY SKOVBRUGERE

 • Husejere
 • Halvtids brandmænd
 • Spejdere
 • Jægere

 MEKANISKE HARVESTER BRUGERE

 • Til brug på maskinskovningsudstyr
 • Brug ikke Harvester-tilbehør på håndsave.

BEMÆRK: Harvester-kæder er opført i denne vejledning til 
reference. For yderligere oplysninger om andre Harvester-produkter, 
se OREGON® Harvester-anvendelsesoversigten.

KÆDESAVENS SIKKERHED



26. SAVKÆDESAVKÆDE

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70504 5/32" (4.0mm) rundfil
16265 5/32" (4.0mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90405  Filesæt

OREGON® MICRO CHISEL®

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil

Kæder på denne side er beregnet til save op til 38 cc og sværd op til 
16" (41 cm)

➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
25AP .050" (1.3mm)

➊  FILING AF RYTTER

Use

MICRO CHISEL® 1/4"



SAVKÆDE 27.SAVKÆDE

➊  FILING AF RYTTER

OREGON® MICRO CHISEL®

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70503 3/16" (4.8mm) rundfil
18228 3/16" (4.8mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90407  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save op til 58 cc og sværd op til 
20" (50 cm)

➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
20BP .050" (1.3mm)
21BP .058" (1.5mm)
22BP .063" (1.6mm)

MICRO CHISEL® .325"



28. SAVKÆDESAVKÆDE

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70503 3/16" (4.8mm) rundfil
18228 3/16" (4.8mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90407  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save op til 58 cc og sværd op til 
20" (50 cm)

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
20LP .050" (1.3mm)
21LP .058" (1.5mm)
22LP .063" (1.6mm)

OREGON® CHISEL

SUPER 20 .325"



SAVKÆDE 29.SAVKÆDE

OREGON® CHISEL

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70511 or 70504 4.5mm round file; 5/32" round file (optional)
29192 or 16265 4.5mm filestyr  or 5/32"
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90403 or 90405 Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregner til save op til 62 cc og sværd op til 
20" (50cm)

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
33LG .050" (1.3mm)
34LG .058" (1.5mm)
35LG .063" (1.6mm)

SUPER GUARD® .325"



30. SAVKÆDESAVKÆDE

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70503 3/16" (4.8mm) rundfil
18228 3/16" (4.8mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90407  Filesæt

OREGON® MICRO CHISEL®

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save nop til 45 cc og sværd op til 
18" (45cm)

➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
95VP .050" (1.3mm)

➊  FILING AF RYTTER

MICRO-LITE™ .325"



SAVKÆDE 31.SAVKÆDE

➊  FILING AF RYTTER

OREGON® CHISEL

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70503 3/16" (4.8mm) rundfil
18228 3/16" (4.8mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90407 Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save nop til 58 cc og sværd op til 
20" (50cm)

➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
M21LP .058" (1.5mm)
M22LP .063" (1.6mm)

MULTICUT .325"



32. SAVKÆDESAVKÆDE

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70502 7/32" (5.5mm) rundfil
13252 7/32" (5.5mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90404 Filesæt

OREGON® CHISEL

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Denne kæde er beregnet til brug ved vanskelige og støvede opgaver. 
Kæden holder sig, op til tre gange, så længe skarp, som en almindelig 
kæde. Den kan bruges på save på op till 98cc on med sværdlængder 
op til 36" (91 cm).

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
M73LP .058" (1.5mm)
M75LP .063" (1.6mm)

MULTICUT 3/8"
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OREGON® SEMI CHISEL

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70502 7/32" (5.5mm) rundfil
13252 7/32" (5.5mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90404  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save nop til 98cc og sværd op til 
36" (91 cm)

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
72D, DP .050" (1.3mm)
73D, DP .058" (1.5mm)
75D, DP .063" (1.6mm)

S-70 3/8"



34. SAVKÆDESAVKÆDE

OREGON® CHISEL®

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70502 7/32" (5.5mm) rundfil
13252 7/32" (5.5mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90404  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save op til 98 cc og sværd op til 
36" (91 cm)

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
72LG .050" (1.3mm)
73LG .058" (1.5mm)
75LG .063" (1.6mm)

SUPER GUARD® 3/8"



SAVKÆDE 35.SAVKÆDE

OREGON® CHISEL®

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70502 7/32" (5.5mm) rundfil
13252 7/32" (5.5mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90404  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save op til 98 cc og sværd op til 
36" (91 cm)

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
72LP .050" (1.3mm)
73LP .058" (1.5mm)
75LP .063" (1.6mm)

SUPER 70 3/8"



36. SAVKÆDESAVKÆDE

OREGON® SEMI CHISEL

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70502 7/32" (5.5mm) rundfil
13252 7/32" (5.5mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90404  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Profil Use

Kløvekæde er en special slibning kun beregnet til kløvning 
Du bør ikke anvende kæden til andre skæreopgaver

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
72RD .050" (1.3mm)
73RD .058" (1.5mm)
75RD .063" (1.6mm)

KLØVEKÆDE 3/8"



SAVKÆDE 37.SAVKÆDE

OREGON® CHAMFER CHISEL

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70504 5/32" (4.0mm) rundfil
16265 5/32" (4.0mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90405  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Profil Use

Kløvekæde er en special slibning kun beregnet til kløvning 
Du bør ikke anvende kæden til andre skæreopgaver

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
91R .050" (1.3mm)

KLØVEKÆDE LAVPROFIL 3/8"



38. SAVKÆDESAVKÆDE

OREGON® MICRO-LITE™

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70511 4.5mm rundfil
29192 4.5mm filestyr 
27530 .025" (0.65mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90403  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save op til 40 cc, sværd til elektriske 
save op til 16" (41 cm) og benzinsave op til 14" (35 cm).

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
90SG .043" (1.1mm)

MICRO-LITE ™ 90



SAVKÆDE 39.SAVKÆDE

OREGON® CHAMFER CHISEL

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70504 5/32" (4.0mm) rundfil
16265 5/32" (4.0mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90405 Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save op til 41 cc og sværd op til 
16" (41 cm)

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
91VS .050" (1.3mm)

LAVPROFIL 3/8"



40. SAVKÆDESAVKÆDE

OREGON® CHAMFER CHISEL

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70504 5/32" (4.0mm) rundfil
16265 5/32" (4.0mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90405 Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save op til 41 cc og sværd op til 
16" (41 cm)

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
91VG .050" (1.3mm)

En lavvibrationskæde 
Med sikkerheds sideled

Xtra GUARD® 3/8"



SAVKÆDE 41.SAVKÆDE

OREGON® CHAMFER CHISEL

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70504 5/32" (4.0mm) rundfil
16265 5/32" (4.0mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90405 Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save op til 41 cc og sværd op til 
16" (41 cm)

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
91P .050" (1.3mm)

En lavvibrationskæde 
Med sikkerheds sideled

Xtra GUARD® 3/8"



42. SAVKÆDESAVKÆDE

OREGON®  MICRO CHISEL®

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70502 7/32" (5.5mm) rundfil
13252 7/32" (5.5mm) filestyr 
107488 .030" (0.75mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90406  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save på 65 cc og større og sværd 
på 20" (50 cm) og større.

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
26, 26P .058" (1.3mm)
27, 27P .063" (1.5mm)

MICRO CHISEL® .404"



SAVKÆDE 43.SAVKÆDE

OREGON®  MICRO CHISEL®

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70502 7/32" (5.5mm) rundfil
13252 7/32" (5.5mm) filestyr 
107488 .030" (0.75mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90406 Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Profil Use

Kløvekæde er en special slibning kun beregnet til kløvning
Du bør ikke anvende kæden til andre skæreopgaver.

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
27R,RA .063" (1.6mm)

KLØVEKÆDE .404"



44. SAVKÆDESAVKÆDE

OREGON®  MICRO CHISEL®

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70503 3/16" (4.8mm) rundfil
18228 3/16" (4.8mm) filestyr 
107488 .030" (0.75mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90408  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Profil Use

Kløvekæder har en speciel slibning, der kun er beregnet til kløvning. 
Disse kæder må ikke bruges til andre skærearbejder end kløvning.

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
95R (Micro-Lite™) .050" (1.3mm)

KLØVEKÆDE .325"



SAVKÆDE 45.SAVKÆDE

CHIPPER

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70502 7/32" (5.5mm) rundfil
13252 7/32" (5.5mm) filestyr 
107488 .030" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90406  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save op til 65 cc og større og sværd 
op til 20" (50 cm) og længere

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
59AC .063" (1.6mm)
59CP .063" (1.6mm)

MICRO-BIT® .404"



46. SAVKÆDESAVKÆDE

OREGON® CHISEL

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70502 7/32" (5.5mm) rundfil
13252 7/32" (5.5mm) filestyr 
27530 .025" (0.64mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil
90404  Filesæt

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Tilbageslag-
snedsættende 

funktioner

Profil Use

Kæder på denne side er beregnet til save på 65 cc og større og sværd 
på 20" (50 cm) og længere

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
58L .058" (1.5mm)
59L .063" (1.6mm)

SUPER GUARD® .404"



SAVKÆDE 47.SAVKÆDE

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
90410 5/16" (7.9mm) rundfil
107617 5/16" filelære
107529 .070" (1.7mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil

OREGON® SEMI CHISEL

 FILEVÆRKTØJ

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Profil Use

11H Kæde er kun beregnet til mekaniseret skovning.

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
11H .122" (3.1mm)

MÅ IKKE ANVENDES PÅ HÅNDBÅRNE MASKINER.

.070"

80°

SEMI-CHISEL 3/4"



48. SAVKÆDESAVKÆDE

OREGON® CHIPPER

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
90410 5/16" (7.9mm) rundfil
26800 .060" (1.5mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil

 FILEVÆRKTØJ

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Profil Use

11BC Kæde er kun beregnet til mekaniseret skovning.

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
11BC .122" (3.1mm)

MÅ IKKE ANVENDES PÅ HÅNDBÅRNE MASKINER.

.060"

CHIPPER 3/4"



SAVKÆDE 49.SAVKÆDE

OREGON® MICRO CHISEL®

Toe

 FILEVÆRKTØJ

ARTIKELNR. BESKRIVELSE
70502 7/32" (5.5mm) rundfil
13252 7/32" (5.5mm) filestyr 
39275 .050" (1.25mm) Rytterfilemål 
12211 Fladfil

 FILEANVISNING

➍ TOPSKÆRETSFILEVINKEL

Profil Use

ADVARSEL!: Kun til brug af mekaniseret Harvester udstyr. Rytteren 
er lavere til Harvester maskinel og kan give stor risiko på almindelige 
motorsave da det kan føre til alvorlige skader på brugere eller 
hjælpere.

➊  FILING AF RYTTER ➋  FILING AF SKÆREVINKEL

➌  SIDEPLADEVINKEL ➎  FILENS STILLING

KÆDETYPE SPORVIDDE
16H .063" (1.6mm)
18H .080" (2.0mm)

MÅ IKKE ANVENDES PÅ 
HÅNDBÅRNE MASKINER.

  18H 16H,18H 16H,18H

HARVESTER CHAIN



SAVKÆDE

50. SAVKÆDESAVKÆDE

SAVKÆDE PROBLEMER.

PROBLEM
Sløv skæretand - saver ujævn -  

vil ikke holde sig skarp.

De fleste kædeproblemer forårsages af fire ting:
Forkert kædestramning, forkert filing, manglende smøring, skæring i 
andre materialer end træ. Her følger en oversigt over ting, du bør holde 
øje med, og de korrekte afhjælpende foranstaltninger, du bør træffe.

Se nøje på dine skæretænder og sammenlign dem med de 12 
illustrationer.

Lettere ru beskadigelse 
på skæretanden. 
Reparation se A.

Voldsom ru beskadigelse 
på skæretanden.
Reparation se A

Stød eller hak i  
topskærets arbejdsvinkel.
Reparation se A

Topskærets vinkel filet 
for stor.
Reparation se B.

Topskærets vinkel filet 
for lille.
Reparation se B

Skærevinkel for stor.
Reparation se C.

Skærevinkel for lille.
Reparation se D

For lille forkantvinkel
Reparation se C.

For stor forkantvinkel.
Reparation se D.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



SAVKÆDE SAVKÆDE 51.SAVKÆDE

SAVKÆDE

SAVKÆDE

SAVKÆDE PROBLEMER (FORTSAT)

10 11 12

Rytter for lav.
Reparation se E.

Rytter for høj
Reparation se F.

Forkert rytterform.
Reparation se G.

REPARATION:

A. Fil skæretanden ned til skaden er udbedret.

B.  Fil skæretanden medens du holder filen i den rigtige topskærevinkel 
som er anvist på din kæde. Vær sikker på at kæde fil passer korrekt 
sammen (billede 4 og 5).

C.  Din fil er enten for lille eller også har du holdt filen for lav. Fil kæden 
igen med en fil i den rigtige størrelse holdt i den rigtige stilling. 
(billede 6 og 8)

D.  Din fil er enten for stor eller også har du holdt den for høj. Fil kæden 
igen med en fil i den rigtige størrelse holdt i den rigtige stilling. 
(billede 7 og 9)

E.   I de fleste tilfælde hvor rytteren er filet for langt ned kan’ det ikke 
rettes. Skift derfor kæde. (billede 10)

F.   Fil rytteren længere ned. (billede 11)

G. Fil rytteren tilbage til den oprindelige runding.

BEMÆRK!
Se side 18 til 19 om korrekte fileteknikker når du udfører reparationerne 
ovenfor.



SAVKÆDE

52. SAVKÆDESAVKÆDE

SAVKÆDE PROBLEMER (FORTSAT)

PROBLEM
Skæretand og sideled hårdt slidt eller brækket.

13 14 15

16

 Bund af sideled slidt ned  Reparation se J.

Usædvanelig stor slid på 
rytter og sideled.
Reparation se H.

Revne i sideleddet under 
nittehullet ved skæret.
Reparation se H.

Sideleddet revnet i 
midten.
Reparation se I

REPARATION:

H.   Udskift nedslidte eller brækkede skær og sideled .
BEMÆRK! For at undgå fremtidige brud eller slitage:’ Omfiling af 
skæretand med rigtig filevinkel. 2. Hold kæde og sværd ordentlig smurt. 
3. Undgå at file rytteren for meget. (Udskiftning af kæden må ellers 
anbefales) 4. Tving ikke en sløv kæde til at skære.5. Tving ikke kæden 
igennem træ der er frossen. 6. Hold kæden skarp.7. Sørg altid for at 
udskifte og vedligeholde nedslidte eller ødelagte dele. (billede 13 og 14)

I: BEMÆRK! Sådanne Beskadigelser skyldes som regel ukorrekt 
udskiftning af sideled. Se nr. 7 på side 21 om korrekt formede nitter.

J:  Afret sværdsporet. Hvis der er mindre slitage, fil bunden af sidele 
dene. Hvis den er meget slidt udskift da kæden.(billede 16)



SAVKÆDE SAVKÆDE 53.SAVKÆDE

SAVKÆDE

SAVKÆDE

SAVKÆDE PROBLEMER (FORTSAT)

PROBLEM
Hårdt nedslidte eller brækkede drivled.

17 18 19

20 21 22

23

Lige bund på drivled
Reparation se K.

Hulsleben bund på  
drivleddet.
Reparation se K.

Ramponeret eller bræk-
ket drivled. 
Reparation se L.

Skader for eller bag på 
drivleddet.
Reparation se M.

Drivledsplade 
opadvendt
Reparation se N

Slidt forside.
Reparation se O.

Siderne er slidt runde 
eller er tynde i bunden.
Reparation se P.

REPARATION:

K.  Check dit sværd (rillen i sværdet eller næsen er slidt for flad) check 
din roset eller dit drivhjul. Ved usædvaneligt stort slid på drivleddene 
kan de "hoppe" ud af rillen. Skift sværd og drivhjul, eller begge. Fil  
drivledspladen som vist på side 45, hvis der er muligt. Hvis ikke,  
udskift kæden. (se side og 18)

L.    Sørg for at kæden er ordentlig stram for at undgå at den  "kravler" 
af drivhjulet. Udskift drivleddene eller hele kæden hvis der er mange 
beskadigede drivled. (billede 19)



SAVKÆDE

54. SAVKÆDESAVKÆDE

REPARATION: (fortsat)

M.   Drivhjulet er slidt, udskift det. Skift kæde. Forsøg ikke at køre en ny 
kæde på et slidt drivhjul eller en slidt kæde på et nyt drivhjul. (billede 
20 forrige side)

N.   Drivhjulet er slidt så meget at spidsen på drivhjulet når bunden. 
Udskift drivhjulet. Fil spidsen på drivleddene som vist på illustrationen 
nedenfor hvis det er muligt. Hvis ikke udskift kæden. (side 21 forrige 
side)

O.   Fjern skaderne på siden af drivleddet med en fladfil. Fil spidsen på 
drivleddene som vist på illustrationen nedenfor. Brug en tynd fil for 
at gendanne spidsen som går ned i sværdrillen.(billede 22 forrige 
side)

P.     Sværdets sporrille er udvidet eller den ene skinne er slidt lavere end 
den anden så det får kæden til "tippe over. Få sværdet afrettet hos 
en forhandler eller udskift sværdet. Skift kæden hvis slitagen er stor 
eller hvis problemet er vedvarende. (billede 23 forrige side)

BEMÆRK: Check også bunden af sideleddene og toppen af 
sværdsiderne. (se billede 33 side 63)

SAVKÆDE PROBLEMER (FORTSAT)

FILING AF DRIVLEDSSPIDSEN!

Tilspidsede drivledsspider hjælper med til at fjerne spåner og rester fra 
sværdrillen. Fil drivledsspidserne til original udseende med en rundfil.



SAVKÆDE SAVKÆDE 55.SAVKÆDE

SAVKÆDE

SAVKÆDE

SAVKÆDE PROBLEMER (FORTSAT)

PROBLEM
Kæden har stramme sideled.

BEMÆRK! Skæv skæring kan enten skyldes din kæde eller dit sværd. 
Check kæden og sporrillen i sværdet.

24

Skader i bunden af sideled eller skæretand.  Reparation se. Q

25

26

Skader på foreste hjørne af sideled eller skæretand. Reparation se Q

Skader i olierillen af sideled eller skæretand. Reparation se R.

REPARATION:

Q:  Kæde med stramme sideled kan ikke repareres. Udskift kæden og 
sørg for ordentlig vedligeholdelse af kædestrammingen. Udskift 
rosetten hvis den er slidt. (billede 24 og 25)

R:  Udskift drivhjul og kæde. Sørg altid for ordentlig  vedligeholdelse af 
kædestramningen og kør ikke kæden på et nedslidt drivhjul. 

    (billede 26)



SAVKÆDE

56. SAVKÆDESVÆRD

SAVKÆDE PROBLEMER (FORTSAT)

PROBLEM
Kæden skærer skævt

27

28

Skadede skæretænder på den ene side af kæden. Reparation se S.

Uens filing af skæretanden. Reparation se S.

REPARATION:

S.  Fil skæretænderne indtil alle skader er udbedret. Sørg for at 
skæretændernes længde og rytter er ens. (Billede side 27 og 28)



SAVKÆDE SAVKÆDE 57.

SVÆRD

SVÆRD

OREGON® SVÆRD.

 Kædeindføring

Skinner

Sværdrille

Smørehul 
til kæde

Sværd"hale" Sværd"kroppen"

Næsefastspænding-nittehuller

Befæstigelse

Næsehjul-smørehuller

Næsehjul

NæsenitterFast næsehjul af 
panserstål

Udskifteligt næsehjul

OREGON® SVÆRD VEDLIGEHOLDELSES VÆRKTØJ

KOMBI-NØGLE

FLADFIL MED HÅNDTAG

FEDTSPRØJTE



SVÆRD

58. SVÆRDSVÆRD

OREGON®  SVÆRD VEDLIGEHOLDELSE

 BEMÆRK!  
Forhandlere, kædesavsbrugere og hvem som helst der yder  service på 
sværd. VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION.

Til korrekt montering af dit sværd henvises til din savs brugsanvisning

BEMÆRK!
• Brug aldrig dit sværd til at løfte eller vride med.
• Et sværd kræver konstant olietilførsel i drift.

GRUNDREGLER FOR SVÆRD VEDLIGEHOLDELSE.
 ▲ Før hver opstart. ● Dagligt

 ■ Ofte eller ved hver  ◆ Ugentlig, periodisk.
  brændstofspåfyldning

1. ▲■

2. ▲● 3. ▲■

4.●  Rene smørehuller

5.●  Drej næsehjul samtidig med 
at du pumper fedt ind i hullerne. 
Sørg for at der ikke kommer skidt 
i smørehullerne.

    ADVARSEL!
Sluk altid motoren før du begynder at arbejde med sværdet. 
Overtrædelse kan føre til alvorlig skade.

!



SVÆRD 59.

SVÆRD

SVÆRD

OREGON® SVÆRD VEDLIGEHOLDELSE (FORTSAT)

6. ●     7. ●

8. ◆     9. ◆

10. ◆  Sørg for at kæden kører lige i sværdrillen. En god/ny rille 
vil holde kæden lige og efterlade et lille mellemrum fra drivled til 
sværdsiden.
En slidt sværdrille vil få kæden til at køre skæv og den støder mod 
sværdsiden. Skift sværdet hvis sværdrillen er slidt!

11. ◆ Check næsespidsen og sørg for der er lidt afstand fra bunden af 
skæretænderne og sideleddene til toppen af sværdryggen.
Skift næsehjul før skæretænder og sideled rører sværdryggen.

Oil Hole

KÆDEHÆLDNING

MELLEMRUM

god sværd spor

INGEN MELLEMRUM

dårlig sværd spor

LIN
IAL

LIN
IAL



SVÆRD

60. SVÆRDSVÆRD

SÅDAN UDSKFTER DU OREGON® NÆSEHJUL

BEMÆRK! 
Vælg en ny Power Match® næse med den korrekte inddeling til dit sværd 
og din kæde. Du kan altid skifte til et Double Guard næsehjul uden at 
det ændre antallet af drivled i kæden.

1.   Bemærk at dit OREGON® Power Match® sværd næse er mærket  
med er X på den ene side. Slå altid kun på den side der er mærket 
med X. Hvis du slår på den anden side vil du ødelægge næse og 
sværd. Brug dorn nr. 35518 til at uddrive nitterne med.

"X" Side op

2.  Fjern den gamle næse og gør sværdet rent inden du sætter nyt 
næsehjul på

3.  Sæt det nye næsehjul på sværdet og sæt nitten (nr. 34726) gennem 
undersiden af næsen modsat X mærket.

"X" Side op "X" Side op

BEMÆRK!  Nitten vil ikke passe hvis den sættes i oppefra!



SVÆRD 61.

SVÆRD

SVÆRD

POWER MATCH® NÆSEHJUL (FORTSAT)

4.  Med sværdkrop, næse og nitte solid støttet på en stærk metaloverflade, 
nittens hovede ned med den flade ende af en hammer. Slå ikke på 
sværdkroppen men kun på nitten. Slå kun på den side hvor X vender 
opad. For at checke at du har fået det ordentligt samlet, tag da ved 
sværdet med den ene hånd og næsehjul med den anden hånd og 
vrid. Hvis de ikke helt føles som et stykke eller du kan høre nogle 
"klik" stram da nitten lidt mere med en hammer.

                           

"X" Side op

5.  Fil derefter næsehjulet ned så den er plan med den gamle 
sværdkrop.

6.  Smør det nye næsehjul. Rens først smørehullerne inden du bruger 
smøremiddel. Pump fedt ind i hullerne indtil der kommer fedt ud rundt 
om tænderne på næsehjulet.



SVÆRD

62. SVÆRDSVÆRD

➊  Bor hovederne ud af hver nit i næsehjulet

➋  Slå derefter resten af nitten ud . Brug en 
dorn som er så smal at den ikke ødelægger 
nittehullerne i sværdnæsen.

➌  Brug en smal skruetrækker til at skille 
sværdrillen så meget at du lige kan fjerne 
det gamle næsehjul.  Rens efter for evt. løse 
rester.

➍  Fjern clipsene fra den nye næsehjulspakning 
med lad den blive i pakningen. Hold 
pakningens rundede hjørne mod sværdenden. 
Skub det komplette næsehjul lige fra pakken 
og ind i sværdnæsen.

SÅDAN UDSKIFTER DU OREGON® PRO-LITE®   
NÆSEHJUL

BEMÆRK: Vælg et nyt Pro-lite næsehjul med den rette inddeling til dit 
sværd og din kæde.
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SVÆRD

SVÆRD

PRO-LITE® NÆSEHJUL (FORTSAT)

➐   Smør den nye næse. Rens smørehullet før du bruger olie. Pump 
fedt ind i hullerne indtil der kommer fedt ud mellem tænderne npå 
næsehjulet.

➎   Placér næsehjulet’s huller ens med sværdnæsens 
huller. Sæt nitter i hvert hul gennem sværdet. 
På brugte sværd synes sværdrillen måske at 
skilles ad. Brug en lille skruetvinge til at holde 
sværdet sammen med når du sætter nitterne i 
og gør dem fast.

➏    Med sværd og nitter solid støttet på en stærk 
metaloverflade kan du nu forsigtigt slå nitterne 
nedmed den flade ende af en hammer. Vær 
omhyggelig med kun at ramme nittehovedet. 
Ram ikke sværdet, det kan klemme næsehjulet. 
Nitterne skal være stramme og sikre, men 
næsehjulet skal stadig kunne løbe frit rundt.
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Sporet omkring næse  hjulet 
revner eller små stykker er helt 
brækket af. 
Reparation: Se V.

Siden af sværdsporet er 
slidt tynd eller lav i den ene 
side.
Reparation: Se U

SVÆRDPROBLEMER

De fleste sværdproblemer opstår i sværdrillen og kan skyldes disse  
4 ting: ukorrekt kædestramning, manglende smøring, uheld eller 
uregelmæssig betjening af saven, som klemmer sværdrillen eller skubber 
drivleddene ud af sporet.

31 32

Sværdsporet er slidt ned rillen  
bliver lavere.
Reparation: Se T

Ydersiden af sværd-sporet bliver 
presset ud. 
Reparation: Se T

PROBLEM
Slidt sværdrille

33 34

35 36

Sporet omkring næsehjulet er  
spaltet i bunden af sværdrillen. 
Reparation: Se V. 

Sporet langs sværdet  eller 
spidsen af næsehjulet viser blå 
misfarvninger. 
Reparation: Se W
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SVÆRDPROBLEMER

37

38

"Hakket" spor eller usædvaneligt stort slid lige bagved metallegeringen 
på næsehjulet, eller nær samlingen på det udskiftelige næsehjul.  
Reparation: Se X.

Sporene i spidsen af  næsehjulet skillles ad så lejerne falder ud. 
Reparation: Se Y.

Tandhjulet i et næsehjul brækker. Reparation: Se Y.

PROBLEM
Sværdnæse fejl

39
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SVÆRDPROBLEMER (FORTSAT)

  REPARATION (T-Y)
T.     Nedslidte eller "flossede" sværdsider er resultatet af et overslidt sværd. 

Brug en fladfil til at rette op på sværdsiderne. (Se billede 31 og 32)

U.     En tynd eller lav sværdside kan kun skyldes 2 ting:  
1. En skæv savkæde, (se side 46) 
2. Kæden hælder over til den ene side i et slidt sværd. (se side 44)

        Skift sværdet. Hvis kæden bliver ved at hælde i det nye sværd skift 
da kæden.

V.     Uheld eller ukorrekt brug af saven, som skubber drivleddene ud 
til siden eller lægger et stort pres på siden af næsehjulet kan 
forårsage brud eller revner i sporet af næsehjulet. Din forhandler 
er måske istand til at reparere mindre skader på et nyere sværd. 
(billede 34-35)

W.    Klemt sværdrille, manglende smøring, eller uheld og skæreteknik 
som skubber sideleddene ud til siden kan forårsage ekstrem høj 
gnidningsmodstand, som giver blå misfarvninger. Blå pletter er 
"bløde" og vil slides hurtigt. Udskift sværdet. (Se billede 36 side 
63)

X.     Sådanne skår eller slid nær ved næsehjulet kan skyldes for løs 
kædestramning. Vend sværd sværdet om i en periode for at 
formindske sliddet. På sværd med udskifteligt næsehjul med et 
indre slid, skift da næsehjul og fil næsehjulet’s spor ned som vist 
på side 52 og 53 for jævn "kædeglidning". Hvis sliddet er meget 
omfattende udskift da sværdet. (billede 37 forrige side)

Y.     Hyppige brud på skær, løs kædestramning, og uheld og ukorrekt 
skæreteknik som vrider næsen eller skubber drivleddene ud til siden 
mod næsehjulets spor vil forårsage sådanne ødelæggelser. Udskift 
til nyt næsehjul hvis det er muligt, hvis ikke udskift sværdet. (billede 
38 og 39 forrige side)
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Koblingsskål

Koblingsskørt
Nav.

Adaptor
Kædering

OREGON® DRIVHJULS-BETINGELSER

Koblingsskål

KoblingsskørtNav

 FEDTPRESSE

 DRIVHJUL MED LØS KÆDE-  
 RINGSROSET

 MONTERING AF DRIVHJUL
OREGON® drivhjul kan monteres på kædesave som enten har indvendig 
eller udvendig kobling. Følg instruktionerne i brugs- anvisningen fra din 
OREGON® forhandler.

Illustrationerne nedenfor er kun en generel henvisning.
Brug dem IKKE som instruktion når du skifter kobling og drivhjul.

 INDVENDING KOBLING.  UDVENDING KOBLING

 FAST DRIVHJUL

OREGON® VEDLIGEHOLDELSESVÆRKTØJ TIL DRIVHJUL.

  OREGON® UDSKIFTELIGE KÆDERINGSROSET MED   
 INDIKATORER FOR SLIDDYBDE
Den løse kæderingsroset er den komponent i drivhjul-systemet der kan 
udskiftes.
•   De populære OREGON® kædehjulsrosetter 

har indikatorer for sliddybde. Når sliddet på 
kæderingsrosetten når ned til indikatoren, er det 
nemt at se at det er på tide at udskifte den.

•  De populære OREGON® kæderingsrosetter 
er også designet med åbninger i siden åbning 
som anvender centrifugalkraften til at udslynge 
savsmuld og savspåner.

Indikator for sliddybde 

Åbning

Indikator for sliddybde 
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OREGON® DRIVHJULS VEDLIGEHOLDELSE.

 BEMÆRK: 
Forhandlere, kædesavsbrugere, og enhver som yder service på drivhjul. 
VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION!

Dit drivhjul, det tredje medlem af "skæreholdet" fortjener regelmæssig 
eftersyn og vedligeholdelse ligesom dit sværd og din kæde. 
Et misbrugt drivhjul kan forårsage et mønster af kædeslid som kan 
ødelægge sværdet og reducere levetiden for alle 3 dele. Et ødelagt 
drivhjul kan ikke repareres det kan kun undersøges og udskiftes.
Her er tingene du skal kigge efter og tage højde for:

GRUNDLÆGGENDE DRIVHJULS VEDLIGEHOLDELSESOPGAVE
 ▲ Før hvert brug.    ● Dagligt.
 ■ Ofte (Hver time eller    ◆ Ugentlig, periodisk.
  ved optankning)

1. ▲● 2. ▲●

3. ▲● 4. ▲■ 

 ADVARSEL!
Sluk altid for motoren på kædesaven inden du skifter drivhjul.

Overtrædelse kan føre til alvorlig skade.
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OREGON® DRIVHJUL’S VEDLIGEHOLDELSE. 

5. ▲■ Kædestramning er specielt vigtigt når saven tippes over på på 
siden medens man saver. Løs kæde (og drivhjul med løs kædering, hvis 
det bruges) vil glide ned og ud af sværdrillen. Løs kædestramning er det 
førende problem vedr. drivhjuls problemer.

7. ◆ Kør aldrig med gammel kæde og nyt drivhjul, eller ny kæde og 
gammel drivhjul. Brug altid 2 nye kæder sammen med 1 nyt drivhjul, 
således at de kan slides sammen. Skift altid drivhjul for hver 2 kæder 
eller oftere.

8. ◆ Andvend ren lithium baseret fedt i drivhjulet’s lejer hver gang 
drivhjulet udskiftes

BEMÆRK:  Hvis din sav har et kædebrud, check da hvordan bruddet 
er sket ifølge instruktionerne i din brugsanvisning. 
Sørg for at kædebremsen rundt om koblingsskørtet ikke er for stram , da 
det kan føre til overophedning og fejl.
 

6. ● Rens efter for saft eller rester i det riflede nav så drivhjulet kan 
køre frit.



DRIVHJUL

70. DRIVHJULDRIVHJUL

DRIVHJUL PROBLEMER

De fleste drivhjulsproblemer skyldes løs kædestramning og manglende 
udskiftning af drivhjul når det er nødvendigt. Drivhjulene er forholdsvis 
billige. Et slidt billigt drivhjul kan hurtigt ødelægge en dyr kæde og 
sværd. Lad være med at spare penge ved at bruge nye kæder og gamle 
drivhjul.Se betingelserne nedenfor og udskift koblingsskåle og drivhjul 
punktlig.

40 41

42 43

44

Usædvaneligt stort slid på indersiden af 
koblingsskørtet 
Reparation: Se DD.

Slidt yderside påfast drivhjul eller 
drivhjul med ud-skiftelig kædering.
Reparation: Se Z.

Slidt inderside pådrivhjul med 
ud-skiftelig kædering.eller slid på  
adapterens riflede overflade.
Reparation Se AA

Brud eller revner på drivhjulet.
Reparation: Se BB

Tydeligt slid eller misfarvning på 
ydersiden af koblings skørtet.
Reparation: Se CC

PROBLEM
Nedslidt drivhjul
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DRIVHJUL PROBLEMER

   REPARATIONER:  (Z-DD)

Z:      Et sådan slid på ydersiden skyldes at drivhjulet forlængst skulle 
haveværet skiftet. Udskift fast drivhjul og dem med udskiftelig 
kædering når det er slidt 1/64". Kør aldrig kæder på et hårdt 
nedslidt drivhjul. Et hårdt nedslidt drivhjul kan gå istykker under 
brug. (billede 40 , se tidligere side)

AA:  Et sådan slid viser at kædens drivled rammer bunden af adaptorens 
riflede overflade. Udskift koblingen og drivhjulet (billede 40, se 
tidligere side)

BB:  Reparér IKKE revnede eller brækkede drivhjul. Udskift drivhjulet.

CC:  Udskift drivhjulet. Få din kædesavsforhandler til at justére 
kædebremsen.

DD:  Udskift drivhjulet. Få din kædesavsforhandler til at se savens 
Kobling efter. (billede 44, se tidligere side)
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 SÅDAN ARBEJDER EN SKÆRETAND 
Når du forstår hvordan din skæretand arbejder vil det hjælpe dig til at 
forstå hvorfor kædens vedlige holdelse er så vigtig.

➊ Rytteren glider på træet og 
kontrollérer dybden som skæretanden 
arbejder i.

➋ Skæretanden og sidepladen kløver 
sig igennem træet. Den hårdeste del af 
arbejdet.

➌ Toppladens skærevinkel mejsler 
spånerne ud. Løfter dem ud af 
savsnittet.

 SÅDAN BESTILLER DU EN NY SAVKÆDE
For at få den bedst mulige service, skal du have følgende oplysninger 
med til din OREGON® forhandler:

➊ Fabrikat og model

➋ Sværdets skærelængde

BEMÆRK. Dit sværds synlige længde er forskellig fra totallængden 
Den synlige længde er afstanden fra forsiden af saven til spidsen af 
den yderste tand.

➌ Kædens artikelnummer og antal drivled  for kædelængde
       EKS:
       OREGON® kæder 72LG-68E

ARTIKELNR. ANTAL 
DRIVLED

skærelængde
total længde

SAW MAN 1100-A

NYTTIG INFORMATION
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SAVNING I KOLDT VEJR

Hvis du skærer i frossent træ vil det forårsage et 
hurtigt slid og muligt brud ved forreste nittehul på 
skæret. Følg nedstående punkter for at få det mindst 
mulige slid i koldt vejr.

 OLIE
Fortynd kædeolien med 25 % petroleum eller dieselolie Brug dobbelt 
så meget af denne blanding når du saver og vær  sikker på at kæden 
får olie fra saven.

 STRAMNING
Hold din kæde korrekt strammet. 
Check og justér ofte.

 SKÆRETÆNDERNE
Hold tænderne skarpe. Fil op for hver time oftere hvis det er nødvendigt. 
Tving ikke en sløv kæde til at skære.

 SPÅNTYKKELSE
Check og just’er spåntykkelse for hver gang du filer

 SVÆRD
Hold sværdsporet rent og oliehullet åbent. Vend symmetriske sværd for 
at udligne at sporet bliver jævn slidt. Vend ikke et Guard Tip sværd 
om!

 DRIVHJUL
Udskift drivhjulet for hver tredje kæde eller oftere.
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GODE SAVKÆDERÅD

1.  Saven er kun lavet til skære i en ting: TRÆ! Brug ikke saven i andre 
matrialer og lad ikke saven få kontakt med sten eller andet skidt, 
medens du saver. Skidt kan se blødt ud men er ekstremt slibende og 
kan slide din kæde ned i løbet af få minutter.

2.  Tving aldrig en sløv kæde til at save. Når den er skarp "æder" 
den sig selv igennem træet og behøver kun at blive presset ganske 
let. Om den er sløv eller skarp , viser sig af det savsmuld din sav 
producerer. En sløv kæde producerer fint savsmuld som kan stoppe 
luftfiltret på saven. En skarp kæde producerer grovere savspåner.
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BLOUNT EUROPE SA - OREGON® CUTTING SYSTEMS GROUP
Rue buisson aux loups, 8 - B 1400 Nivelles, Belgium
Tel 32 67 887611 - Fax 32 67 210537 - http://www.oregonchain.be
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