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DESCRIERE 
 
1. Buton de pornire – porneste/opreste fierastraul 
2. Interblocaj buton de pornire – previne apasarea accidentala a butonului de 
pornire 
3. Buton de eliberare a bateriei – se apasa pentru scoaterea bateriei de pe 
fierastrau 
4. Buson rezervor de ulei – etanseaza rezervorul de ulei de lant 
5. Fereastra de inspectie a nivelului de ulei – pentru vizualizarea nivelului de 
ulei din rezervor 
6. Lant – asigura taierea lemnului 
7. Sina de ghidaj – reprezinta suportul pentru lant 
8. Mecanism de blocare – blocheaza bateria pe fierastrau 
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9. Mecanismul de impingere – ajuta la scoaterea bateriei de pe fierastrau 
10. Contacte electrice – realizeaza legatura electrica dintre motor si 
acumulator 
11. Maner frana de siguranta - Serveste ca parghie pentru activarea franei de 
lant. De asemenea, ofera protectie impotriva grengilor si impiedica mana stanga 
sa atinga lantul in cazul in care aceasta aluneca de pe manerul din fata. 
12. Buton de tensionare a lantului – pentru intinderea confortabila a lantului. 
13. Maner frontal – pentru sustinerea fierastraului 
14. Maner spate – pentru sustinerea fierastraului 
15. Surub de tensionare a lantului – pentru intinderea lantului cu ajutorul unei 
surubelnite. 
16. Capacul lateral – acopera pinionul de antrenare si capatul sinei de ghidaj. 
17. Butonul capacului lateral – fixeaza capacul lateral si garnitura taietoare. 
18. Aparatoare lant – protejeaza utilizatorul de contactul cu lantul in timpul 
transportului/depozitarii fierastraului 

 
INTRODUCERE 
Felicitari pentru achizitionarea unui fierastrau cu lant alimentat de noua 
generatie de acumulatori Li-Ion de 56 V. Acesta a fost proiectat si fabricat pentru 
a va oferi cele mai bune rezultate posibile, fiabilitate si performanta. 
Daca intampinati probleme pe care nu le puteti remedia cu usurinta, va rugam 
sa contactati un centru service autorizat. 
Acest manual contine informatii importante privind asamblarea, operarea si 
functionarea in conditii de siguranta precum si intretinerea ferastraului cu lant.  
 
Cititi cu atentie inainte de a utiliza ferastraul cu lant. 
 
Pastrati acest manual la indemana, pentru a va putea indruma in orice moment. 
 

Serie______________________Data achizitionarii ___________________ 
INREGISTRATI SERIA SI DATA CUMPARARII SI PASTRATI IN LOC 
SIGUR PENTRU REFERINTA VIITOARE 

 

 Avertizare: Utilizarea in siguranta a acestui produs necesita o buna 
intelegere a informatiilor despre produs si din acest manual de 
instructiuni, precum si cunoasterea si intelegerea operatiei pe care 
urmeaza sa o desfasurati. Inainte de a utiliza acest produs, familiarizati-va 
cu toate caracteristicile de operare si regulile de siguranta. 
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SPECIFICATII TEHNICE 
 

Tip produs CS1400E CS1600E 
Tensiune alimentare 56 V 56 V 
Lungime sina de ghidaj 14’’ (350 mm) 16’’ (400 mm) 
Pas lant 3/8’’ 3/8’’ 
Grosime lant 0,043’’ (1,1 mm) 0,043’’ (1,1 mm) 

Tip lant 
90PX052X 
(Oregon) 

90PX056X 
(Oregon) 

Tip sina de ghidaj 
144MLEA041 

(Oregon) 
164MLEA041 

(Oregon) 
Capacitate rezervor ulei de lant 150 ml 150 ml 
Greutate (fara acumulator) 3,76 Kg 3,94 Kg 

 
CONTINUT PACHET 
 

Denumire Cantitate 
Fierastrau 1 
Sina de ghidaj 1 
Lant 1 
Aparatoare lant 1 
Manual de utilizare 1 

 
CITITI TOATE INSTRUCTIUNILE! 
 
CITITI SI INTELEGETI 
MANUALUL CU INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

 Avertizare: Pulberile create la operatiile de slefuire, polizare, taiere, 
gaurire si alte activitati din constructii/industriale pot contine substante 
cancerigene sau care pot provoca diverse probleme de sanatate. Cateva dintre 
aceste substante sunt: 
- Plumbul din vopselurile pe baza de plumb; 
- Praful de siliciul din caramizi, ciment sau alte produse pentru constructii; 
- Arsenicul si cromul din lemnul tratat chimic. 

Riscul de expunere variaza in functie de intensitatea operatiilor descrise mai 
sus. Pentru a reduce expunerea, este recomandat sa lucrati in zone bine 
ventilate, sis a folositi echipament de protective adecvat (masti de praf 
proiectate sa filtreze particule microscopice). 
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 Pericol: Persoanele cu dispozitive electronice, cum ar fi stimulatoare 
cardiace, ar trebui sa se consulte medicul lor inainte de a utiliza acest produs. 
Functionarea echipamentelor electrice in proximitatea unui stimulator cardiac 
poate provoca interferente sau defectarea stimulatorului cardiac. 

 Avertizare: Pentru a asigura siguranta si fiabilitatea in utilizare, toate 
reparatiile trebuie efectuate de catre un tehnician de service calificat. 
 

SIMBOLURI DE SIGURANTA 
Scopul acestor simboluri este sa va atraga atentia asupra posibilelor pericole. 
Acordati atentie si intelegeti simbolurile de siguranta si explicatiile acestora. 
Simpla prezenta a simbolurilor de siguranta nu reprezinta indepartarea riscului. 
Mesajul acestora nu reprezinta un substitut pentru masurile de preventie a 
accidentelor. 

 Avertizare: Asigurati-va ca ati citit si inteles toate instructiunile de 
siguranta din acest manual, inclusiv cele insotite de simbolurile ’’Pericol’’, 

’’Avertizare’’ si ’’Atentie’’, inainte de a utiliza acest produs. 
Nerespectarea instructiunilor descrise mai jos poate duce la 
electrocutare, incendii si/sau accidentare grava. 
 

DESCRIEREA SIMBOLURILOR 
SIMBOLUL ALERTA DE SIGURANTA: indica ’’Pericol’’, ’’Avertizare’’ si 
’’Atentie’’. Poate fi folosit impreuna cu alte simboluri sau pictograme. 

 Avertizare: Utilizarea sculelor electrice de mana poate 
provoca aruncarea cu viteza a diferitor corpuri/obiecte. Pentru 
protejarea ochilor de aceste corpuri este necesara folosirea 
ochelarilor de protectie (cu protectie laterala) si a aparatoarei 
pentru fata daca este necesar. 
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA 
Aceasta pagina descrie simbolurile de siguranta care pot aparea pe acest 
produs. Cititi, intelegeti si urmati toate instructiunile inainte de a asambla si 
opera produsul. 
 

 

Avertizare de 
siguranta 

Masuri de precautie 
implicate 

 

Cititi manualul cu 
instructiuni de 
utilizare 

Pentru a reduce riscul de 
ranire, utilizatorul trebuie 
sa citeasca si sa inteleaga 
manualul de utilizare 
inainte de a utiliza acest 
produs. 

 

Folositi protectie 
pentru ochi 

Purtati intotdeauna 
ochelari de protectie sau 
ochelari de protectie cu 
scuturi laterale si un scut 
complet pentru fata cand 
utilizati acest produs 

 

Folositi protectie 
auditiva 

Purtati intotdeauna 
protectii auditive atunci 
cand utilizati acest produs. 

 

Folositi casca de 
protectie 

Folositi casca conforma 
pentru protectia capului 

 

Folositi manusi 
de protectie 

Protejati-va mainile de 
partile ascutite cu ajutorul 
manusilor de protectie. 
Folositi manusi de 
protectie robuste, din 
piele. 

 

Atentie la recul 
Evitati contactul varfului 
lamei cu obiectele 
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Atentie la recului 
sinei de ghidaj 

Contactul cu varfuli sinei 
cu obiectele poate duce la 
impingerea puternica si 
brusca in sus si inapoi a 
sinei, lucru care poate 
provoca accidentari grave. 

 

Tineti cu ambele 
maini 

Tineti intotdeauna 
fierastraul cu doua maini. 

 

Simbol pentru 
reciclare 

Acest produs foloseste 
acumulatori Li-Ion. Este 
interzisa aruncarea 
acestor produse impreuna 
cu gunoiul menajer. 
Reciclati corespunzator. 

IPX4 
Clasa de 
protectie 

Protectie la stropire cu apa 

 

Nu expuneti in 
ploaie 

Nu folositi produsul pe 
ploaie. Nu lasati produsul 
in ploaie 

V Volti Tensiune 
A Amperi Curent 

Hz Herti Frecventa 
W Wati Putere 

Min Minute Timp 

 
Curent alternativ Tipul curentului 

 Curent continuu Tipul curentului 

n0 
Turatia la mers in 
gol 

Viteza de rotatie, in gol 

…/min Pe minut Oscilatii pe minut 
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INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURANTA 

 Avertizare:  Cand folositi fierastraul este necesara luarea unor masuri de 
precautie/siguranta de baza pentru reducerea riscului de incendiu, socuri 
electrice si vatamari corporale. 
 
CITITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE 
PASTRATI PENTRU REFERINTA VIITOARE 
Termenul "scule electrice" din avertismente se refera la scula electrica 
alimentata de la retea (cu cablu) sau la scula electrica actionata cu acumulator 
(fara fir). 
 
SIGURANTA LA LOCUL DE MUNCA 

◾ Pastrati zona de lucru curata si bine luminata. Zonele aglomerate sau 
intunecate predispun la accidente. 

◾ Nu folositi scule electrice in medii explozive, cum ar fi prezenta lichidelor 
inflamabile, a benzinei sau a prafului. Sculele electrice creeaza scantei care ar 
putea aprinde praful sau fumul. 
◾ Tineti copiii si trecatorii departe in timp ce utilizati uneltele electrice. Distragiile 
va pot cauza pierderea controlului. 
 
SIGURANTA ELECTRICA 
◾ Stecherul pentru scule electrice trebuie sa se potriveasca cu priza. Nu 
modificati niciodata stecherul in nici un fel. Conectorii nemodificati si prizele 
corespunzatoare vor reduce riscul de electrocutare 
◾ Evitati contactul corpului cu suprafetele impamantate, cum ar fi 
conductele, radiatoarele si frigiderele. Exista un risc crescut de soc electric 
daca corpul dvs. este legat la pamant. 

◾ Nu expuneti sculele electrice la ploaie sau la conditii umede. Apa care intra 
intr-o unealta electrica va creste riscul de electrocutare. 

◾ Nu abuzati de cablu. Nu utilizati niciodata cablul pentru a transporta, trage 
sau scoate din priza instrumentul electric. Tineti cablul departe de caldura, ulei, 
muchii ascutite sau componente in miscare. Cablurile deteriorate sau incurcate 
cresc riscul de electrocutare. 

◾ Atunci cand utilizati o scula electrica in aer liber, utilizati un prelungitor adecvat 
pentru utilizare in exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea in 
exterior reduce riscul de aparitie a socurilor electrice. 
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◾ Daca este inevitabila operarea unei scule electrice intr-o locatie umeda, 
utilizati o sursa protejata cu siguranta de protectie diferentiala. Aceasta reduce 
riscul de electrocutare. 
 
SIGURANTA PERSONALA 
◾ Ramaneti alert, acordati atentie operatiei effectuate si utilizati bunul simt 
cand utilizati o scula electrica. Nu folositi o unealta electrica in timp ce 
sunteti obosit sau sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a 
medicamentelor. Un moment de neatentie in timpul functionarii sculelor 
electrice poate duce la raniri grave. 
◾ Utilizati echipament personal de protectie. Purtati intotdeauna protectie 
pentru ochi. Echipamentele de protectie, cum ar fi masca de protectie pentru 
praf, incaltamintea de siguranta cu talpa aderenta, casca de protective pentru 
cap sau protectia auditiva folosita in conditii adecvate vor reduce vatamarile 
corporale. 

◾ Impiedicati pornirea neintentionata. Asigurati-va ca intrerupatorul se 
afla in pozitia ‘’Oprit’’ inainte de conectarea acumulatorului, ridicarea sau 
transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator 
sau alimentarea sculelor electrice care au comutatorul de pornire apasat pot 
cauza accidente. 
◾ Indepartati orice cheie sau scule de reglare inainte de a porni masina. O 
cheie sau o scula lasata in apropierea partilor rotative ale sculei electrice poate 
duce la vatamari corporale si deteriorarea sculei electrice. 
◾ Nu va aplecati. Pastrati-va echilibrul in orice moment. Acest lucru permite 
un control mai bun al sculei electrice in situatii neasteptate. 
◾ Imbracati-va corespunzator - Nu purtati haine largi sau bijuterii. Ele pot fi 
prinse de partile aflate in miscare. Se recomanda utilizarea manusilor de 
cauciuc si a incaltamintei de protectie cand lucrati in aer liber. Prindeti si 
acoperiti parul lung. 
 
UTILIZAREA SI INTRETINEREA FIERASTRAULUI 
◾ Nu fortati scula electrica. Utilizati scula electrica corecta pentru aplicatia 
dvs. Instrumentul electric corect va face treaba mai buna si mai sigura la viteza 
pentru care a fost proiectata. 

◾ Nu utilizati scula electrica daca intrerupatorul nu o porneste si nu o 
opreste. Orice scula electrica care nu poate fi controlata din butonul de 
pornire/oprire este periculoasa si trebuie sa fie reparata. 
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◾ Deconectati stecherul de la sursa de alimentare si / sau acumulatorul de 
la scula electrica inainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau 
depozitare. Astfel de masuri preventive de siguranta reduc riscul de pornire 
accidentala a sculei electrice. 

◾ Nu depozitati sculele electrice la indemana copiilor si nu permiteti 
persoanelor care nu cunosc modul de functionare sau aceste instructiuni 
sa opereze scula electrica. Sculele electrice sunt periculoase in mainile 
utilizatorilor neinstruiti. 

◾ Intretineti sculele electrice. Verificati nealinierea sau prinderea pieselor 
in miscare, ruperea pieselor si orice alta conditie care ar putea afecta 
functionarea sculei electrice. Daca observati componente deteriorate, 
reparati masina inainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule 
electrice necorespunzatoare. 

◾ Tineti uneltele de taiere ascutite si curate. Uneltele de taiat bine intretinute, 
cu muchii ascutite de taiere sunt mai putin susceptibile de a se bloca si sunt mai 
usor de controlat. 
◾ Utilizati scula electrica, accesoriile etc. in conformitate cu aceste instructiuni, 
luand in considerare conditiile de lucru si lucrarile care trebuie efectuate. 
Utilizarea sculei electrice pentru operatiuni diferite de cele pentru care scula 
electrica a fost proiectata poate duce la aparitia unei situatii periculoase. 
 
UTILIZAREA SI INTRETINEREA BATERIEI  
◾ Reincarcati acumulatorul numai cu incarcatorul specificat de 
producator. Un incarcator potrivit pentru un tip de acumulator poate crea risc 
de incendiu atunci cand este utilizat impreuna cu un alt tip de acumulatori. 
◾ Utilizati sculele electrice numai cu acumulatori special destinati. 
Folosirea oricaror altor acumulatori poate crea un risc de raniri si incendii. 
◾ Cand bateria nu este utilizata, tineti-o departe de alte obiecte metalice, 
cum ar fi cleme de hartie, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte 
metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. 
Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate provoca arsuri sau incendii. 
◾ In conditii de utilizare abuzive, lichidul poate fi scos din baterie; Evitati 
contactul. In cazul contactului accidental al pielii cu acest lichid, se spala 
zona cu apa. In cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu apa si 
solicitati ajutor medical. Lichidul scurs din acumulator poate provoca iritatii 
sau arsuri. 
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INTRETINEREA  
◾ Asigurati-va ca uneltele electrice sunt intretinute de catre o persoana 
calificata, care utilizeaza numai piese de schimb originale. Acest lucru va 
garanta mentinerea sigurantei sculei electrice. 
 
AVERTISMENTE DE SIGURANTA PENTRU FIERASTRAIE 

◾ Tineti toate partile corpului departe de lantul ferastraului atunci cand 
acesta functioneaza. Inainte de a porni ferastraul cu lant, asigurati-va ca 
lantul nu este in contact cu nimic. Un moment de neatentie in timpul 
exploatarii fierastraiului poate provoca prinderea imbracamintei sau corpului in 
lant. 

◾ Tineti intotdeauna ferastraul cu mana dreapta pe manerul din spate si 
mana stanga pe manerul din fata. Tinerea fierastraului cu mainile inversate 
mareste riscul de vatamare corporala si nu trebuie facuta niciodata. 
◾ Tineti masina electrica numai de suprafete de prindere izolate, intrucat 
lantul poate intra in contact cu cabluri electrice ascunse. Lanturile de 
ferastrau care ating cabluri sub tensiune pun sub tensiune toate piesele 
metalice expuse ale sculei electrice crescand astfel semnificativ riscul de 
electrocutare. 

◾ Purtati ochelari de protectie si protectie auditiva. Se recomanda 
folosirea echipamentului de protectie adecvat pentru cap, maini si 
picioare. Imbracamintea de protectie va reduce vatamarea corporala provocata 
de bucatile de material aruncate la taiere sau de contactul cu lantul ce se 
roteste. 

◾ Nu utilizati un ferastrau cu lant cand va aflati intr-un arbore. Utilizarea 
unui ferastrau cu lant la inaltime, in pozitii instabile, poate provoca accidentari 
grave. 
◾ Pastrati intotdeauna o pozitie corespunzatoare si utilizati ferastraul cu 
lant numai atunci cand va aflati pe o suprafata fixa, sigura si plana. 
Suprafetele alunecoase sau instabile cum ar fi scarile pot duce la pierderea 
echilibrului sau pierderea controlului ferastraului cu lant. 
◾ Atunci cand taiati o creanga care este sub tensiune, fiti atenti arcuirea 
spre inapoi. Cand tensiunea din fibrele lemnoase este eliberata, arborele arcuit 
poate lovi operatorul si/sau arunca fierastraul, operatorul pierzand controlul. 

◾ Aveti grija deosebita atunci cand taiati tufisuri si puieti. Materialul subtire 
poate prinde lantul fierastraului smulgandu-va fierastraul din mana sau va puteti 
pierde echilibrul. 
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◾ Transportati ferastraul de manerul frontal, oprit, departe de corpul 
vostru. Cand transportati sau depozitati fierastraul montati intotdeauna 
aparatoarea de lant. Manipularea corecta a fierastraului cu lant va scadea 
probabilitatea contactului accidental cu lantul acestuia. 

◾ Respectati instructiunile pentru lubrifiere, intinderea lantului si 
schimbarea accesoriilor. Lantul netensionat sau nelubrifiat se poate rupe sau 
creste sansa de recul. 
◾ Pastrati manerele uscate, curate si fara ulei sau grasime. Unelte cu 
manere uleioase sunt alunecoase cauzand pierderea controlului. 
◾ Folositi fierastraul cu lant numai la taierea lemnului. Nu utilizati 
ferastraul cu lant in scopuri care nu sunt destinate. De exemplu: nu utilizati 
ferastraul cu lant pentru taierea materialelor plastice, zidariei, blocurilor de BCA 
etc. Utilizarea fierastraului la alte operatii decat cele pentru care este destinat 
duce la aparitia situatiilor periculoase, cu risc ridicat de accidentare. 
 
AVERTIZARI ADITIONALE 
◾ Fierastraul cu lant este destinat utilizarii cu doua maini. Operarea cu o 
singura mana poate duce la accidentari grave a operatorului, ajutorului acestuia 
si/sau trecatorilor. 

◾ Evitati contactul neintentionat cu lantul, chiar daca acesta este oprit, 
precum si cu sina de ghidaj. Acestea pot fi foarte ascutite. Purtati intotdeauna 
manusi si pantaloni lungi cand manevrati ferastraul, lantul sau sina de ghidare. 
◾ Nu folositi niciodata un ferastrau cu lant deteriorat sau reglat 
necorespunzator sau care nu este asamblat complet si sigur. Asigurati-va 
ca lantul de ferastrau se opreste cand butonul de pornire este eliberat. 

◾ Verificati fierastraul pentru cuie, sarma sau alte obiecte straine prinse 
pe ansamblul de taiere. 

◾ Asigurati piesa de taiat inainte de taiere. Identificati si securizati ramurile 
periculoase.  

◾ Taierea agresiva sau abuziva sau utilizarea incorecta a ferastraului cu 
lant duce la uzura prematura a lantului, sinei, si / sau uzura pinionului de 
antrenare, ruperea lantului sau a sinei, ceea ce duce la aparitia reculului, 
aruncarea lantului si alte situatii extrem de periculoase. 

◾ Nu folositi niciodata sina de ghidaj ca parghie. O sina de ghidare indoita 
poate cauza uzura prematura, a pieselor aflate in miscare, precum si ruperea 
lantului si a sinei, reculul sau aruncarea lantului. 
◾ Nu taiati mai mult de o piesa la un moment dat. 
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◾ Utilizati numai acumulatorii si incarcatoarele EGO. 
 

ACUMULATOR INCARCATOR 
BA1120E, BA2240E, BA2800, 
BA3360, BA4200 

CH5500E, 
CH2100E 

◾ Nu incarcati acumulatorul in ploaie sau conditii de umezeala. 

◾ Planificati munca, asigurand o zona de lucru fara obstacole si cu cel 
putin o cale de evacuare in cazul doborarii copacilor. 
◾ La doborarea copacilor asigurati o zona de cel putin doua lungimi de 
copac in care sa nu patrunda nici o persoana. 

◾ Acordati atentie deosebita si o judecata buna in cazul in care apar 
situatii care nu sunt acoperite de acest 
manual 
 
CAUZE SI PREVENIREA RECULULUI 
DE CATRE OPERATOR 
 
(Figurile 1, 2, 3 si 4) 
Reculul poate aparea atunci cand varful 
sinei de ghidare atinge un obiect, sau 
cand lemnul se apropie si prinde lantul 
fierastraului in taietura. 
Reculul de contact poate provoca in 
unele cazuri o reactie brusca de 
impingere in sus si inapoi, spre 
operator, a sinei de ghidaj. 
Prinderea lantului ferastraului de-a 
lungul partii superioare a sinei de 
ghidare poate impinge rapid sina 
inapoi, spre operator. 
Oricare dintre aceste reactii poate 
provoca pierderea controlului asupra 
ferastraului, lucru care poate provoca 
vatamari corporale grave. 
Nu va bazati exclusiv pe dispozitivele 
de siguranta incorporate in ferastraul 
dvs. 
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Ca utilizator de fierastrau cu lant, 
trebuie sa luati masuri pentru a va 
pastra operatiunea de taiere fara 
accidente. 
Reculul este rezultatul utilizarii 
incorecte a fierastraului cu lant si/sau 
nerespectarii procedurilor sau 
conditiilor de lucru. Evitarea aparitiei 
reculului se poate face prin luarea de 
masuri de precautie corespunzatoare, dupa cum urmeaza: 
◾ Mentineti o prindere ferma, cu ambele maini, inconjurand cu toate 
degetele manerele fierastraului si pozitionati corpul si bratele astfel incat 
sa va permita sa rezistati reculului (Fig.4). Fortele de recul pot fi controlate 
de operator daca se iau masurile de precautie corespunzatoare. Nu dati drumul 
ferastraului cu lant. 
◾ Nu va intindeti sau aplecati sa taiati la distanta si nu taiati mai sus de 
inaltimea umarului. Acest lucru ajuta la prevenirea contactului neintentionat 
cu varful sinei si permite un control mai bun al ferastraului la aparitia unor situatii 
neasteptate. 
◾ Inlocuiti sinele de ghidaj si lanturile doar cu modele specificate de 
producator. 
Sinele si lanturile incorecte pot provoca 
ruperea lantului si/sau recul. 
◾ Respectati instructiunile 
producatorului la ascutirea si 
intretinerea lantului. Scaderea inaltimii 
limitatorului de adancime poate conduce 
la aparitia reculului. 
◾ Asigurati-va ca zona in care taiati 
este curate, fara obstacole. Nu lasati 
varful sinei de ghidaj sa atinga un 
bustean, o ramura, un gard, sau orice alt 
obstacol care ar putea fi lovit in timpul 
operarii ferastraului. 
◾ Taiati intotdeauna cu fierastraul la 
viteza maxima. Apasati complet butonul 
de pornire pentru a mentine viteza de 
taiere. 
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◾ Cu o intelegere de baza a reculului, puteti reduce sau elimina elementul 
surpriza. Aceste momente contribuie la accidente. 
◾ Pastrati-va in permanenta echilibrul si calcati numai pe suprafete 
stabile, plane. 
◾ Impingerea si tragerea - Forta de reactie este intotdeauna opusa directiei de 
miscare a lantului din zona de contact cu lemnul. Astfel, operatorul trebuie sa 
fie gata sa controleze TRAGEREA atunci cand taiati pe partea de jos a sinei si 
IMPINGEREA atunci cand taiati pe partea de sus a sinei. Vezi Fig. 5. 
 
DISPOZITIVE DE SIGURANTA PENTRU PROTECTIE LA RECUL MONTATE 
PE FIERASTRAU 
Frana de lant 
Ferastraul cu lant vine echipat cu frana de lant, care opreste atat motorul cat si 
miscarea lantului atunci cand se produce recul. Frana cu lant poate fi activata 
de miscarea spre inainte a manerului franei atunci cand fierastraul este impins 
spre sus si inapoi in timpul reculului; De asemenea, frana poate sa fie activata 
de fortele inertiale generate in timpul impingerii rapide. 

 Avertizare: Nu modificati si nu incercati sa dezactivati frana de lant. 
Asigurati-va ca frana de lant functioneaza corect inainte de a utiliza ferastraul 
cu lant. Manerul franei trebuie sa se 
deplaseze usor inainte si inapoi. 
 
Pentru a testa functionarea franei 
lantului, efectuati pasii urmatori (Fig. 
6): 

◾ Asezati ferastraul cu lant pe o 
suprafata plana, curata, si asigurati-
va ca nu exista obiecte sau 
obstacolele care ar putea veni in 
contact cu sina si lantul. 

◾ Deblocati frana de lant prin tragerea manerului franei spre inapoi. 

◾ Porniti ferastraul cu lant. 

◾ Impingeti manerul franei de lant spre partea frontala a ferastraului. In mod 
normal, sistemul de franare va opri imediat miscarea lantului. In cazul in care 
frana de lant nu functioneaza corect, nu utilizati ferastraul cu lant inainte sa fie 
reparat intr-un centru service autorizat. 
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 Avertizare: Inainte de fiecare utilizare verificati daca frana de lant 
functioneaza corect. 

 Avertizare: Daca frana de lant este infundata cu aschii de lemn, 
functionarea acesteia poate fi incorecta. Pastrati intotdeauna produsul curat. 
 
Lantul de ferastrau cu recul redus 
Limitatoarele de adancime aflate inaintea fiecarui dinte taietor pot reduce la 
minimum forta unui recul prin impiedicarea dintilor taietori sa patrunda prea 
adanc in lemn. Inlocuiti lantul uzat numai cu un altul care este echivalent cu 
lantul original sau a fost certificat ca Lant de recul redus conform ANSI B175.1. 
Un lant de fierastrau cu profil redus si recul scazut este un lant care indeplineste 
cerintele de performanta ale ANSI B175.1 (Standardul National American 
Pentru unelte electrice – motofierastraie cu lant - norme de siguranta) atunci 
cand se testeaza esantionul reprezentativ de lanturi specificate in ANSI B175.1 
la 3.8 c.i.d.  

 Avertizare: Intrucat lanturile de ferastrau sunt ascutite in timpul duratei de 
utilizare, ele isi pierd unele proprietati antirecul si prin urmare trebuie sa se 
foloseasca cu atentie deosebita. 
 
Sina de ghidaj 
Acest ferastrau este echipat cu o sina de ghidaj care are varful cu raza mica. 
Acest lucru are, in general, un potential mai mic de aparitie a reculului. La 
inlocuirea sinei de ghidaj, asigurati-va ca folositi alta de acelasi fel. 
 

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI! 
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TERMENI UTILIZATI IN ACEST MANUAL 
Ungere automata: Un sistem care lubrifiaza automat sina de ghidaj si lantul 
ferastraului. 
Sectionare: Procesul de taiere transversala a unui copac sau bustean in 
lungimi predefinite. 
Gheara de fixare: Dintele sau dintii folositi la doborare sau sectionare, pe care 
se sprijina fierastraul si in jurul carora se poate roti sina in timpul taierii. 
Frana de lant: Un dispozitiv folosit pentru a opri imediat miscarea lantului. 
Fierastrau: Unitatea de antrenare, fara lant si sina de ghidaj. 
Pinion de antrenare: Pinionul care actioneaza lantul fierastraului. 
Doborare: Procesul de taiere si punere la pamant a unui copac. 
Taierea anterioara pentru doborare: Taierea finala intr-o operatie de 
doborare a unui copac, facuta pe partea opusa penei (directiei de cadere). 
Reculul: miscarea sinei de ghidaj spre inapoi, in sus, sau ambele, care apare 
cand lantul de fierastrau intra in contact cu lemnul langa varful sinei de ghidaj 
sau cand lemnul se inchide si prinde lantul de ferastrau in taietura. 
Lant cu recul redus: Un lant care respecta performantele de recul cerute de 
ANSIB175.1 atunci cand este testat un esantion reprezentativ de lanturi. 
Pozitia de taiere obisnuita: acele pozitii asumate in efectuarea taieturilor de 
doborare si sectionare. 
Pana: o taietura realizata la baza unui copac, care dirijeaza directia de cadere 
a copacului. 
Sina de ghidaj cu recul scazut: o sina de ghidaj la care a fost demonstrata o 
reducere semnificativa a reculului. 
 

ASAMBLARE 

 Avertizare: Daca unele componente sunt deteriorate sau lipsesc, nu 
utilizati acest produs inainte ca piesele sa fie inlocuite. Utilizarea acestui produs 
cu piese deteriorate sau lipsa poate duce la vatamari corporale grave. 

 Avertizare: Nu incercati sa modificati acest produs sau sa creati alte 
accesorii nerecomandate pentru utilizare cu acest ferastrau cu lant. Orice astfel 
de modificare este considerate abuz si duce la aparitia situatiilor periculoase 
care conduc la producerea accidentelor. 
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 Avertizare: Pentru a preveni pornirea accidentala care ar putea provoca 
accidentari grave, scoateti intotdeauna acumulatorul din scula atunci cand 
asamblati componente. 
 
Dezambalarea 
Acest produs a fost livrat complet asamblat. 
◾ Indepartati cu atentie produsul si toate accesoriile din cutie. Asigurati-va ca 
toate articolele enumerate in lista de ambalare sunt incluse. 
◾ Controlati cu atentie instrumentul pentru a va asigura ca nu prezinta fisuri sau 
deteriorari de la livrare. 
◾ Nu aruncati ambalajul. 

◾ Daca unele componente sunt deteriorate sau lipsesc, va rugam sa contactati 
reprezentantul EGO pentru asistenta. 
 

OPERARE 

 Avertizare: Nu permiteti ca familiarizarea cu acest produs sa va faca 
nepasatori. Amintiti-va ca o fractiune de secunda de neatentie este suficienta 
pentru a provoca accidentari grave. 

 Avertizare: Purtati intotdeauna ochelari protectie pentru ochi cu scuturi 
laterale si protectie auditiva. Obiectele/aschiile aruncate va pot ajunge in ochi 
provocand raniri grave. 

 Avertizare: Nu folositi accesorii care nu sunt recomandate de catre 
producatorul acestui produs. Utilizarea accesoriilor nerecomandate poate 
provoca vatamari corporale grave. 
Inainte de fiecare utilizare, inspectati intregul produs pentru piese deteriorate, 
lipsa sau slabite, cum ar fi cum ar fi suruburile, piulitele, bolturile, capacele etc. 
Strangeti ferm toate dispozitivele de fixare si nu utilizati acest produs pana cand 
toate piesele lipsa sau deteriorate sunt inlocuite. 
 
APLICATII 
Puteti folosi acest produs pentru doborarea, sectionarea si taierea copacilor, 
taierea crengilor, sectionarea grinzilor din lemn pentru constructii. 
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UMPLEREA REZERVORULUI CU ULEI DE LANT 

 Avertizare: Pentru a preveni pornirea accidentala care ar putea provoca 
accidentari grave, scoateti intotdeauna acumulatorul din scula inainte de a 
umple rezervorul cu ulei. 

 Avertizare: Nu fumati si nu lucrati cu foc sau flacara deschisa in 
apropierea uleiului sau a ferastraului cu lant. Uleiul se poate varsa si poate 
cauza un incendiu. 
NOTA: Ferastraul cu lant nu este umplut cu ulei la momentul cumpararii. Este 
esential sa umpleti rezervorul cu ulei inainte de utilizare. Utilizarea ferastraului 
cu lant fara ulei de lant sau atunci cand nivelul uleiului sub minim va duce la 
deteriorarea ferastraului cu lant. Durata de viata si capacitatea de taiere a 
lantului depind de lubrifierea optima. Lantul este lubrifiat automat cu ulei de lant 
in timpul functionarii. 
1. Scoateti acumulatorul de la ferastraul cu lant. 
2. Curatati busonul rezervorului de ulei si zona din jurul acestuia pentru a va 
asigura ca nu patrunde murdarie in rezervorul de ulei. 
3. Pozitionati ferastraul cu lant pe o parte, 
pe o suprafata plana, solida, astfel incat 
busonul rezervorului sa fie orientat in sus. 
Roti busonul in sens antiorar pentru 
desfacere (Fig.8). 
4. Turnati cu grija ulei in rezervor. Filtrul 
din gura de alimentare permite ca uleiul 
sa se deplaseze incet in rezervor; Nu 
lasati uleiul sa se scurga pe langa gura 
de alimentare. Completati pana la partea inferioara a gurei de alimentare. 
Stergeti scurgerile de ulei. 
5. Insurubati busonul, puneti ferastraul in pozitie verticala si verificati nivelul de 
ulei prin fereastra de inspectie. Nivelul trebuie sa fie la partea superioara a 
ferestrei. 
NOTA: 
◾ Pentru rezultate optime utilizati ulei de lant OREGON®. Acesta este special 
conceput pentru a oferi frecare redusa si taieturi mai rapide. 
◾ Nu folositi niciodata ulei sau alti lubrifianti care nu sunt special conceputi 
pentru lubrifierea lantului. Acest lucru poate duce la infundarea sistemului de 
ungere si uzura premature a sinei si lantului. 
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◾ Verificati frecvent nivelul uleiului si umpleti rezervorul cand nivelul uleiului 
scade sub linia de minim. Nu utilizati ferastraul cu lant daca nivelul uleiului nu 
este vizibil. 
◾ Nu utilizati uleiuri murdare, uzate sau contaminate. Riscati deteriorarea sinei 
si a lantului. 
◾ Un filtru este montat in gura de alimentare a rezervorului de ulei pentru a filtra 
murdaria si resturile. NU scoateti filtrul la umplerea rezervorului de ulei. 
◾ Este normal ca uleiul sa se scurga din ferastrau cand nu il utilizati. Pentru a 
preveni scurgerile, goliti rezervorul de ulei dupa fiecare utilizare si apoi porniti 
fierastraul pentru un minut. La depozitarea pe o perioada lunga de timp, 
asigurati-va ca lantul este usor lubrifiat; acest lucru va preveni ruginirea lantului 
si a pinionului din capatul sinei de ghidaj. 

◾ Pentru a pastra resursele naturale, va rugam sa reciclati uleiul neutilizabil. 
 
INSTALAREA / DEMONTAREA ACUMULATORULUI (Fig.9 & 10) 
NOTA: Incarcati complet acumulatorul inainte de prima utilizare. 
 
Instalarea (Fig. 9) 
1. Aliniati ghidajele acumulatorului cu sloturile de montare de pe fierastrau. 
2. Impingeti acumulatorul in fierastrau pana cand se fixeaza in pozitie. 
NOTA: Asigurati-va ca acumulatorul este blocat pe ferastraul cu lant inainte de 
a incepe lucrul. 
 
Demontarea (Fig.10) 

 Avertizare: Fiti constienti de 
intotdeauna de pozitionarea picioarelor, a 
copiilor sau a animalelor de companie cand 
apasati butonul de eliberare a 
acumulatorului. 
Poate rezulta un prejudiciu grav daca 
acumulatorul cade. Nu scoateti NICIODATA 
acumulatorul cand va aflati la inaltime. 
1. Tineti acumulatorul in palma. 
2. Apasati butonul de eliberare a 
acumulatorului cu degetul mare; 
Acumulatorul va fi deblocat de pe fierastrau. 
3. Prindeti acumulatorul si trageti-l din 
ferastrau. 
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PORNIREA / OPRIREA FIERASTRAULUI CU LANT 
Inainte de a incepe lantul de ferastrau: 
1. Asigurati-va ca lantul este bine montat si tensionat corect. 
2. Ridicati varful sinei de ghidaj pentru a verifica tensionarea lantului. Acesta 
este tensionat corect atunci cand nu exista distanta intre partea inferioara a 
sinei de ghidare si lant. Acesta trebuie sa fie strans, dar sa poata fi rotit cu mana. 
In cazul in care este necesara ajustarea lantului, consultati sectiunea: 
"INLOCUIREA SINEI SI LANTULUI" din capitolul Intretinere al acestui manual. 
3. Verificati strangerea butonului capacului lateral inainte de utilizare. Daca este 
slabit, strangeti butonul capacului lateral rotind in sensul acelor de ceasornic. 
4. Verificati nivelul de ulei si umpleti rezervorul daca este necesar. 
5. Verificati starea dintilor taietorii ai lantului. 
6. Asigurati-va ca lantul este bine lubrifiat. 
7. Asigurati-va ca manerul franei de lant se deplaseaza cu usurinta in pozitia de 
franare (blocat), apoi trageti inapoi manerul franei de lant, spre manerul frontal, 
in pozitie de functionare. 
8. Stati in pozitie verticala si tineti ferastraul cu lant intr-o pozitie relaxata. 
9. Asigurati-va ca lantul nu atinge solul sau alte obiecte. 
10. Tineti ferastraul cu ambele maini: cu mana dreapta pe manerul din spate si 
mana stanga pe manerul din fata. 
11. Asigurati-va ca aveti o pozitie stabile, sigura si echilibrata. Feriti-va de 
obstacole cum ar fi crengi de copaci, radacini si santuri, de care va puteti 
impiedica. 
 
Pornirea ferastraului cu lant (Fig. 11) 
1. Asigurati-va ca nu exista obiecte 
in imediata apropiere care ar putea 
intra in contact cu sina si lantul 
fierastraului. 
2. Trageti manerul franei de lant spre 
manerul din fata, in pozitia de lucru 
(Fig. 6). 
3. Apucati ferm manerul din fata si 
cel din spate, folosind ambele maini. 
4. Apasati si tineti apasat butonul de 
blocare cu degetul mare al mainii 
drepte, apoi apasati butonul de pornire cu degetele mainii drepte pentru a porni 
ferastraul. Eliberati butonul de blocare si continuati sa apasati butonul de 
pornire pentru o functionare continua. 
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 Avertizare: Nu incercati sa porniti ferastraul cand lantul este in contact cu 
lemnul ce urmeaza sa fie taiat. 
 
Oprirea fierastraului cu lant. 
1. Deplasati ferastraul cu lant de langa de zona de taiere si eliberati butonul de 
pornire pentru a opri motorul. 
2. Impingeti manerul franei de lant spre inainte, in pozitia de franare (Fig. 6). 

 Avertizare: Scoateti intotdeauna acumulatorul de pe fierastraul cu lant in 
timpul pauzelor de lucru si dupa terminarea lucrarii. 
 
PREGATIREA PENTRU TAIERE 
Consultati "Instructiuni de siguranta importante" din acest manual pentru 
identificarea echipamentului de siguranta adecvat. 
 
Precautii privind zona de lucru 

◾ Taiati numai lemn sau materiale din lemn; Nu taiati tabla, materiale plastice, 
zidarie sau materiale de constructie care nu sunt din lemn. 

◾ Nu permiteti niciodata copiilor sa opereze ferastraul cu lant. 

◾ Nu permiteti nimanui sa utilizeze acest ferastrau cu lant daca nu a citit acest 
manual de operare sau nu a primit instructiuni adecvate pentru utilizarea sigura 
si adecvata a acestui ferastrau cu lant. 

◾ Atunci cand taiati un copac, pastrati-i pe toti - ajutoare, trecatori, copii si 
animale – la o distanta sigura fata de zona de taiere. In timpul operatiunilor de 
doborare a arborilor, distanta sigura trebuie sa fie cel putin de doua ori inaltimea 
celor mai mari copaci din zona de taiere. In timpul operatiilor de sectionare 
pastrati o distanta minima de 4,5 metri intre muncitori si dv. Copacii nu ar trebui 
sa fie doborati intr-un mod care sa puna in pericol orice persoanele din jur, sa 
loveasca liniile de utilitati sau sa provoce daune materiale. Daca un copac 
atinge liniile de utilitati, compania de utilitati ar trebui sa fie anuntata imediat. 
◾ Taiati intotdeauna avand ambele picioare pe o suprafata solida pentru a 
preveni pierderea echilibrului. 
◾ Nu taiati deasupra inaltimii pieptului, deoarece un ferastrau tinut in pozitie 
inalta este mai greu de controlat la aparitia reculului. 
◾ Nu doborati copaci langa cabluri electrice sau cladiri. 

◾ Taiati numai atunci cand vizibilitatea si lumina sunt adecvate pentru a putea 
vedea clar. 
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Prinderea corecta a manerelor 
◾ Purtati manusi anti-alunecare 
pentru maximum de aderenta si 
protectie. 

◾ Tinand fierastraul pe o suprafata 
plana, solida, prindeti ferm de ambele 
manere, cu ambele maini. 
◾ Tineti intotdeauna manerul frontal 
cu mana stanga si manerul din spate 
cu mana dreapta. 

◾ Degetele trebuie sa inconjoare manerele, cu degetul mare sub manerul din 
fata (Fig. 12). 

 Avertizare: Nu folositi niciodata 
prinderea cu mainile incrucisata sau 
alta pozitie care ar plasa corpul sau 
bratul dvs. in linia lantului. 

 Avertizare: Nu apasati butonul 
de pornire cu mana stanga si nu tineti 
manerul din fata cu mana dreapta. Nu 
permiteti niciodata ca parti ale 
corpului sa se afle in linia lantului in 
timpul operarii. (Fig. 13). 
 
Pozitia corecta la taiere (Fig. 14) 
◾ Ambele picioare trebuie sa fie pe 
sol, cu greutatea corpului egal 
impartita pe ele. 

◾ Bratul stang trebuie sa fie drept, cu 
cotul fix. Acest lucru ajuta la anularea 
fortelor generate de recul. 
◾ Corpul tau trebuie sa fie intotdeauna 
in stanga liniei lantului. 
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TAIEREA 
Taierea de baza 

 Avertizare: Asigurati-va intotdeauna ca aveti o pozitie stabila pe picioare 
si tineti bine ferastraul cu ambele maini in timp ce motorul functioneaza. 
Exersati taierea pe busteni de diametre mici, utilizand urmatoarea tehnica 
pentru a va deprinde cu utilizarea fierastraului inainte de a incepe o operatiune 
majora de taiere. 
1. Luati pozitia corecta in fata lemnului cu ferastraul oprit. 
2. Apasati butonul de blocare si butonul de pornire pentru a porni ferastraul cu 
lant. Lasati lantul sa atinga viteza maxima inainte de a incepe taierea. 
3. Incepeti taierea prin apasarea usoara a sinei de ghidaj pe lemn. Apasati 
foarte usor, lasand fierastraul sa lucreze. 
4. Mentineti o viteza constanta pe intreaga taietura, minimizand apasarea chiar 
inainte de sfarsitul taierii. 
5. Eliberati butonul de pornire imediat ce taierea este finalizata, permitand 
lantului sa se opreasca. 

 Avertizare: Cand lantul ferastraului este oprit de blocajul din timpul taierii, 
eliberati butonul de pornire, scoateti sina cu lant din lemn, apoi reporniti 
ferastraul cu lant si reluati taierea. 

 Avertizare: Nu curatati lantul cu mana atunci cand este incarcat cu 
rumegus. Pot rezulta accidentari grave daca ferastraul porneste accidental. 
Apasati lantul pe lemn, scuturati fierastraul inainte si inapoi pentru a evacua 
resturile. Indepartati intotdeauna acumulatorul inainte de curatare. Purtati 
manusi de protectie robuste cand manipulati lantul fierastraului. 

 Avertizare: Nu porniti ferastraul cu lant cand acesta este in contact cu 
lemnul. Lasati intotdeauna lantul sa atinga viteza maxima inainte de a atinge 
lantul de lemn. 
 
DOBORAREA UNUI COPAC 
Situatii periculoase 

 Avertizare: Atunci cand doborati un copac, este important sa aveti grija la 
urmatoarele avertismente pentru a preveni posibilele accidentari grave. 
◾ Nu doborati copaci in perioade cu vant puternic sau precipitatii puternice. 
Asteptati pana cand vremea se linisteste. 
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◾◾ Nu doborati copacii care se sprijina in unghiuri extreme sau copaci mari cu 
ramificatii putrede sau trunchiuri goale. Folositi masini grele pentru a impinge 
sau trage acesti copaci la pamant si abia apoi taiatii. 
◾ Nu doborati copaci langa cabluri electrice sau cladiri. 

◾ Verificati copacii pentru ramurile rupte sau uscate care ar putea cadea si lovi 
in timpul doborarii. 
◾ In timpul taierii priviti periodic din spate partea superioara a copacului, pentru 
a va asigura ca acesta va cadea in directia dorita. 
◾ Daca arborele incepe sa cada in directia gresita sau daca ferastraul este prins 
in timpul caderii, lasati ferastraul si adapostiti-va! 
 
Pregatirea pentru doborarea copacilor 

◾ Atunci cand operatiunile de doborare si taiere sunt efectuate de doua sau mai 
multe personae in acelasi timp, operatia de taiere trebuie sa fie separata de 
doborare de o distanta de cel putin doua ori inaltimea copacului care urmeaza 
sa fie doborat. Copacii nu trebuie sa fie doborati intr-o maniera in care sa se 
puna in pericol vre-o persoana, sa loveasca linii de utilitati sau sa provoace 
daune materiale. Daca arborele care cade atinge linii de utilitati, compania de 
utilitati ar trebui sa fie notificata imediat. 
◾ Operatorul ferastraului cu lant ar trebui sa stea in partea de sus a terenului, 
deoarece este probabil ca arborele sa se rostogoleasca sau sa alunece in jos 
dupa ce este taiat. 
◾ Inainte de inceperea lucrarilor de taiere, stabiliti-va traseul de evacuare (sau 
traseele, in cazul in care traseul 
initial este blocata). Curatati zona 
din apropierea copacului si 
asigurati-va ca nu exista obstacole 
in caile de retragere planificate. 
Curatati o cale de retragere in 
siguranta de aproximativ 135 ° fata 
de linia planificata de cadere a 
copacului. Calea de retragere 
trebuie sa se extinda inapoi si in 
diagonala in spatele liniei planificate 
de cadere. Vezi Fig. 15. 
◾ Inainte de a incepe doborarea, luati in considerare inclinarea copacului, 
locatia ramurilor mari si directia vantului pentru a analiza in ce directie va cadea 
copacul. 
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◾ Curatati murdaria, pietrele, coaja desprinsa, cuiele, capsele si sarmele de pe 
copac in locul in care se vor face taieturile. 
 
Taiere penei 
Efectuati o crestatura cu diametrul de 
1/3 din diametrul arborelui, 
perpendicular pe directia de cadere, 
asa cum este ilustrat in Fig. 16. Faceti 
mai intai taietura orizontala. Acest 
lucru va ajuta la evitarea prinderii 
lantului sau a sinei la efectuarea celei 
de-a doua taieturi. 
 
Taierea finala pentru doborare 
1. Faceti taietura din spate la cel putin 2 inci (50,8 mm) mai sus decat taietura 
orizontala a penei (Fig. 16). Pastrati taietura din spate paralela cu taietura 
orizontala a penei. Faceti taietura din spate, astfel incat sa ramana suficienta 
zona din lemn netaiata pentru a actiona ca o ‘’balama’’. Aceasta ‘’balama’’ 
previne rasucirea copacului si caderea in directia gresita. Nu taiati prin 
‘’balama’’. 
2. Cand taietura se apropie de ‘’balama’’, arborele ar trebui sa inceapa sa cada. 
Daca apare probabilitatea ca arborele sa nu cada in directia dorita sau sa se 
aplece inapoi si sa prinda lantul si lama, opriti taierea inainte ca taietura din 
spate sa fie completa si utilizati pene de lemn, plastic sau aluminiu pentru a 
deschide taietura si impinge copacul pe directia de cadere dorita. 
3. Cand arborele incepe sa cada, scoateti fierastraul din taietura, opriti motorul, 
puneti jos fierastraul cu lant, apoi utilizati calea de retragere planificata. Fiti 
atenti la crengile care cad si la obstacolele ce pot aparea pe calea de retragere. 
 
Curatarea 
Curatarea este eliminarea ramurilor de 
pe arborele cazut. La curatare lasati 
ramurile mai mari care sustin busteanul 
pe sol. Taiati ramurile mici intr-o 
singura taietura dupa cum e ilustrat in 
Fig. 17. Ramurile incovoiate 
(tensionate) trebuie taiate de jos in sus 
pentru a evita prinderea lantului si a 
sinei. 
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 Avertizare: Exista risc extrem de recul in timpul operatiei de curatare. 
Fiti extrem de precaut si evitati contactul varfului sinei de ghidaj cu 
busteanul sau ramurile. 
 
SECTIONAREA BUSTENILOR (Fig. 18): 
Sectionarea este operatia de taiere a 
busteanului la o anumita lungime. 
Este important sa va asigurati ca 
aveti o pozitie stabila cu greutatea 
distribuita uniform pe ambele 
picioare. Cand este posibil, 
busteanul trebuie ridicat si sustinut 
cu ajutorul unor ramuri groase, butuci 
subtiri etc. Efectuati taieturi simple 
pentru taiere usoara. 

 Avertizare: Pastrati zona de 
lucru curata. Asigurati-va ca nu 
exista obiecte care sa atinga varful 
sinei de ghidaj si lantul in timpul 
taierii; Acest lucru poate provoca 
recul. 
 
Sectionarea de sus in jos 
Incepeti in partea de sus a 
busteanului taind cu partea inferioara a sinei; exercitati presiune usoara in jos. 
Retineti ca fierastraul are tendinta sa se indeparteze de dv. 
 
Sectionarea de jos in sus 
Incepeti sectionarea din partea 
inferioara a busteanului taind cu 
partea superioara a sinei de ghidaj; 
exercitati o presiune usoara in sus. In 
timpul sectionarii de jos in sus, 
fierastraul va avea tendinta de a va 
impinge inapoi. Fiti pregatiti pentru 
aceasta reactie si tineti fierastraul 
ferm astfel incat sa mentineti 
controlul. 
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◾ Cand busteanul este sustinut pe 
intreaga lungime lungime, 
sectionarea se face doar de sus in jos 
(Fig. 19). 

◾ Cand busteanul este suspendat 
numai pe un capat, taiati 1/3 din 
diametru incepand cu partea de 
dedesubt, dupa care terminate 
sectionarea taind de sus in jos (Fig. 
20). 
◾ Cand busteanul este suspendat pe 
ambele capete, se taie 1/3 din 
diametru din partea superioara, dupa 
care se finalizeaza sectionarea taind 
de jos in sus cele 2/3 ramase (Fig. 
21). 
◾ Cand sectionati busteni pe o panta, 
stati intotdeauna in partea de sus a 
busteanului (Fig. 22). 

◾ Pentru a mentine un control complet 
cand sectionati, reduceti forta de 
apasare de pe fierastrau la minim 
cand sunteti aproape de capatul 
taieturii. Nu puneti lantul in contact cu 
solul sau alte obiecte dure. Dupa 
terminarea taieturii, asteptati ca lantul 
sa se opreasca inainte de a muta 
fierastraul. Opriti intotdeauna motorul 
inainte de a trece de la un copac la 
altul. 
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INTRETINERE 

 Avertizare: La servisarea fierastraului utilizati numai piese de schimb 
originale. Utilizarea altor componente poate crea risc de accidentare 
deteriorarea produsului. 

 Avertizare: Purtati intotdeauna ochelari de protectie in timpul utilizarii 
sculelor electrice sau in cazul suflarii prafului. Daca operatia creaza/ridica praf 
in atmosfera, purtati si o masca de praf. 

 Avertizare: Pentru a evita accidentarile grave, scoateti acumulatorul din 
fierastrau inainte de inspectare, curatare sau efectuarea lucrarilor de intretinere. 
Un instrument cu acumulatorul introdus este intotdeauna pregatit de pornire si 
poate porni accidental. 

 Avertizare: NU curatatati ferastraul cu lant prin scufundare in apa sau alte 
lichide. 

 Avertizare: Nu lasati in nici un moment lichide de frana, benzina, produse 
pe baza de petrol, uleiuri penetrante etc., sa vina in contact cu piese din material 
plastic. Chimicalele pot deteriora, topi sau distruge plasticul, lucruri care pot 
duce la producerea accidentelor. 
 
CURATAREA 

◾ Dupa fiecare utilizare, curatati depunerile de pe lant si sina de ghidare cu o 
perie moale. Stergeti suprafata fierastraului cu o carpa curata, umezita cu 
solutie de sapun si apa. 
◾ Scoateti capacul lateral si apoi utilizati o perie moale pentru a indeparta 
resturile din sina de ghidaj, lantul, pinionul de antrenare si capacul lateral. 
◾ Curatati intotdeauna aschiile de lemn, praful si murdaria din canalul sinei de 
ghidare atunci cand inlocuiti lantul. 
 
INLOCUIREA SINEI SI A LANTULUI 

 Avertizare: Inainte de a efectua orice intretinere, asigurati-va ca 
acumulatorul este scos din fierastrau. Nerespectarea acestui avertisment poate 
duce la vatamari corporale grave. 

 Avertizare: Purtati intotdeauna manusi de protectie atunci cand 
manipulati sina si lantul; aceste componente sunt ascutite si pot avea bavuri. 
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 Avertizare: Nu atingeti si nici nu reglati lantul in timp ce motorul 
functioneaza. Lantul este foarte ascutit; Purtati intotdeauna manusi de protectie 
la efectuarea lucrarilor de intretinere la lant. 
NOTA: Inlocuiti sina si lantul doar cu altele recomandate de producator. 
 
Demontarea sinei si a lantului uzat 
1. Scoateti acumulatorul, lasati fierastraul sa se raceasca si a strangeti busonul 
rezervorului de ulei. 
2. Pozitionati fierastraul pe partea 
lateral pe o suprafata ferma, plana, cu 
capacul orientat in sus (Fig. 23). 
3. Purtati manusi. Scoateti capacul 
lateral prin rotirea butonului capacului 
lateral in sens invers acelor de 
ceasornic (Fig. 23). Curatati capacul 
lateral cu o carpa uscata. 
4. Rotiti butonul de tensionare a 
lantului spre manerul din fata pana la 
maxim (Fig. 23). Scoateti sina si lantul 
de pe suprafata de montare. Scoateti 
lantul uzat de pe sina. 
NOTA: Tot acum este un moment 
potrivit pentru a inspecta pinionul de 
antrenare a lantului pentru uzura 
excesiva sau deteriorare. 
 
Asamblarea sinei si a lantului 
1. Scoateti acumulatorul, lasati 
fierastraul sa se raceasca si a 
strangeti busonul rezervorului de ulei. 
2. Asezati noul lant de ferastrau intr-o 
bucla, pe o suprafata plana si 
indreptati toate zalele (Fig. 24). 
3. Asezati zalele de antrenare ale 
lantului in canalul sinei de ghidare. 
Pozitionati lantul astfel incat sa 
ramana o bucla in partea din spate a 
sinei (Fig. 25). 
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4. Tineti lantul fix pe sina si treceti bucla in jurul pinionului de antrenare. 
NOTA: Mici sageti directionale sunt inscriptionate pe lant (Fig. 26a). 
O alta sageata directionala este inscriptionata pe carcasa fierastraului (Fig. 
26a). La montarea lantului pe fierastrau asigurati-va ca directia sagetilor de pe 
lant corespunde cu directia sagetii de pe carcasa fierastraului. Daca sunt opuse 
intre ele, intoarceti sina cu lantul (Fig. 26b). 
 

 
 
5. Asezati bara de ghidare pe suprafata de montare peste bolturile de aliniere, 
asigurandu-va ca boltul de tensionare este introdus in gaura inferioara din 
partea din spate a sinei (Fig. 26a). 
6. Remontati capacul lateral si strangeti usor butonul capacului lateral prin 
rotirea acestuia in sensul acelor de ceasornic. Sina trebuie sa fie libera, sa se 
miste pentru reglarea tensionarii lantului. 
NOTA: Pentru a prelungi durata de viata a sinei de ghidare, inversati ocazional 
sina. 

 ATENTIE: Lantul trebuie tensionat corespunzator inainte de utilizare. 
7. Intindeti zalele lantului prin rotirea butonului de tensionare a lantului in sensul 
acelor de ceasornic, pana cand zalele se aseaza strans pe bara de ghidare, cu 
zalele de antrenare complet intrate in canelura sinei de ghidare. 
8. Ridicati varful sinei de ghidare in sus si verificati daca lantul se lasa (Fig. 27). 
Eliberati varful sinei de ghidare si rotiti butonul de tensionare a lantului o data 



 

32 
 

in sensul acelor de ceasornic. 
Repetati acest proces pana cand 
lantul atinge sina pe toata partea 
inferioara a acesteia. 
9. Tineti varful sinei de ghidare in sus 
si strangeti ferm butonul capacului 
lateral. Lantul este correct tensionat 
atunci cand nu exista nici un spatiu 
intre acesta si sina, pe partea 
inferioara a sinei de ghidare, dar poate 
fi rotit cu mana. 
NOTA: Daca lantul este prea strans, acesta nu se va roti. Slabiti usor butonul 
capacului lateral si rotiti o data butonul de tensionare de la dreapta la stanga. 
Ridicati varful sinei de ghidare in sus si strangeti bine butonul capacului lateral. 
Asigurati-va ca lantul se va roti fara a se bloca. 
 
Tensionarea lantului 
1. Opriti motorul si scoateti acumulatorul inainte de a tensiona lantul. 
2. Slabiti butonul capacului lateral. 
3. Rotiti butonul de tensionare a lantului in sensul acelor de ceasornic pentru a 
tensiona lantul. Vezi sectiunea: "INLOCUIREA SINEI SI A LANTULUI" din acest 
manual pentru informatii suplimentare. 
◾ Un lant rece este tensionat corect atunci cand nu exista spatiu intre partea 
inferioara a sinei si lant, dar poate fi rotit cu mana fara a se bloca. Lantul trebuie 
tensionat ori de cate ori zalele de antrenare nu stau in canalul sinei. 
◾ In timpul functionarii normale a 
ferastraului, temperatura lantului va 
creste. 
Un lant tensionat corect va avea la 
cald aproximativ 0,050 in. (1,3 mm) 
distanta fata de sina (Fig. 28). 
NOTA: Lanturile noi tind sa se intinda; 
Verificati frecvent tensionarea lantului 
si ajustati dupa cum este necesar. 
NOTA: Un lant tensionat in timp ce 
este cald poate fi prea strans la racire. Verificati tensiunea la rece inainte de 
urmatoarea utilizare. 
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INTRETINEREA LANTULUI 

 Avertizare: Scoateti acumulatorul inainte de a efectua orice intretinere; 
Nerespectarea acestui avertisment poate duce la vatamari corporale grave. 

 Avertizare: Purtati intotdeauna manusi atunci cand manipulati lantul; 
aceste componente sunt ascutite si pot contine bavuri. 
Utilizati numai lanturi cu recul redus. Lanturile cu taiere rapida vor oferi un recul 
redus atunci cand sunt intretinute corespunzator. 
Un lant de ferastrau ascutit in mod corect taie prin lemn fara efort, chiar si cu o 
presiune de apasare foarte mica. 
Nu folositi niciodata un lant uzat sau deteriorat. Un lant uzat duce la cresterea 
efortului depus de motorul fierastraului, cresterea vibratiilor, cresterea timpului 
de lucru, rezultate nesatisfacatoare ale taierii, consumarea rapida a 
acumulatorului si uzura sporita. 
Pentru taierea usoara si rapida, lantul trebuie sa fie mentinut corespunzator. 
Lantul necesita ascutire atunci cand aschiile de lemn rezultate la taiere sunt 
mici, prafoase, cand este necesara apasarea puternica pentru a taia sau cand 
taietura este inclinata. Pe parcursul intretinerii lantului luati in considerare 
urmatoarele: 
◾ Unghiul de ascutire necorespunzator al dintilor taietori poate creste 
semnificativ riscul de recul. 
◾ Limitatorii de avans (adancime). Prea mici - creste riscul de recul. Insuficient 
scurtati - reduc capacitatea de taiere. 
◾ Daca dintii taietori au lovit obiecte dure, cum ar fi cuie si pietre, sau au intrat 
in contact cu noroi sau nisip de pe busteni, duceti lantul la un technician calificat 
pentru ascutire. 
NOTA: Inspectati pinionul de antrenare pentru uzura sau deteriorare la 
inlocuirea lantului. Daca exista semne de uzura sau deteriorare in zonele 
indicate, duceti fierastraul la un centru service autorizat pentru inlocuirea 
pinionului de antrenare. 
 
Ascutirea dintilor taietori 
Aveti grija sa piliti toti dintii taietori 
(fig.29) la aceleasi unghiuri specificate 
si la aceeasi lungime, deoarece 
taierea rapida poate fi obtinuta numai 
atunci cand toti dintii taietori sunt 
uniformi. 
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1. Scoateti acumulatorul. Folositi 
manusi de protectie. 
2. Tensionati corespunzator lantul 
inainte de a incepe ascutirea. 
Consultati sectiunea: "TENSIONAREA 
LANTULUI" prezentata mai sus in 
acest manual. 
3. Folositi o pila rotunda cu suport, cu 
diametrul de 4,5 mm (0,177 "). Faceti 
operatiile de ascutire cu lantul montat 
pe sina de ghidaj, tensionat, in zona de 
mijloc a sinei. 
4. Pastrati pila la acelasi nivel cu fateta 
superioara a dintelui taietor. Nu lasati 
pila sa se scufunde (sa inlature 
material din partea de jos). 
5. Mentineti un unghi de ascutire 
corect, de 30 ° intre pila si lant; Vezi 
Fig. 30 si 31. Cand ascuti lanturile la 
mana utilizati intotdeauna un suport 
pentru pila (disponibil separat). 
Suportul pentru pila are marcaje pentru unghiul de ascutire. 
6. Folosind presiune usoara, dar constanta, piliti doar spre inainte coltul din fata 
(fateta frontala) al dintelui taietor. 
Ridicati pila de pe dinte la fiecare cursa 
de intoarcere. 
7. Faceti cateva curse ferme pe fiecare 
dinte. Piliti toti dintii taietori de pe 
partea stanga intr-o singura directie, 
apoi treceti la celalalt sir de dinti, din 
partea dreapta. Din cand in cand 
curatati pila cu o perie de sarma (Fig. 
32). 

 Avertizare: Un lant uzat sau incorrect ascutit poate provoca accelerarea 
excesiva a motorului in timpul taierii si poate provoca deteriorarea grava a 
motorului. 

 Avertizare: Ascutirea necorespunzatoare a lantului creste potentialul de 
recul. 
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 Avertizare: Daca nu inlocuiti sau reparati un lant deteriorat, puteti provoca 
accidentari grave. 
 
Unghiul de ascutire (Fig. 33) 
◾ UNGHIUL CORECT 30° - Acest 
unghi optim poate fi obtinut numai 
atunci cand se foloseste pila de 
diametru recomandat si se respecta 
recomandarile de ascutire. Suportii de 
pile sunt prevazuti marcaje de ghidare 
pentru alinierea corecta a pilei si 
obtinerea unghiului correct de ascutire. 

◾ UNGHI MAI MIC DE 30° - Dintele 
este prea bont pentru taiere. 

◾ UNGHI MAI MARE DE 30° - Marginea dintelui taietor este prea ascutita si se 
uzeaza rapid. 
 
Unghiul fatetei frontale (figura 34) 

◾ UNGHI CORECT 55° - Unghiul optim 
de inclinare al fatetei frontale a dintelui 
taietor poate fi obtinut automat daca se 
foloseste pila de diametru 
corespunzator. 
◾ UNGHI PREA INCLINAT - "Taie" dar 
se uzeaza repede. Mareste potentialul 
de aparitie a reculului. Este rezultatul 
utilizarii unei pile cu diametrul prea mic 
sau al folosirii unui unghi incorect de 
ascutire (pila este tinuta prea jos).  

◾ UNGHI PREA PUTIN INCLINAT - necesita o apasare puternica pe fierastrau, 
lucru care cauzeaza uzura excesiva a sinei si lantului. Este rezultatul utilizarii 
unei pile cu diametrul prea mare sau al folosirii unui unghi incorect de ascutire 
(pila este tinuta prea sus). 
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Inaltimea limitatorului de adancime 
1. Inaltimea limitatorului ar trebui sa fie 
mentinuta cu 0,025’’ (0,6 mm) mai mica 
fata de inaltimea dintelui taietor, asa 
cum se arata in Fig. 35. Utilizati un 
instrument de masurare a inaltimii 
(disponibil separat) pentru verificarea 
diferentei. 
2. Verificati inaltimea limitatorului de 
fiecare data cand lantul este ascutit. 
Utilizati o pila plata si un instrument de 
masurare (ambele disponibile separat) 
pentru a scurta uniform toti limitatorii de 
adancime (Fig. 36). Instrumentul de 
masurare a inaltimii limitatorului de 
adancime este disponibil pentru valori 
intre 0.020’’ si 0,035 inch (0,5 mm pana 
la 0,9 mm). Folositi un instrument 
pentru o diferenta de 0,6 mm. 
Limitatorii de adancime trebuie piliti pe 
aceasi directie in care dintii taietori au fost ascutiti cu pila rotunda. Aveti grija sa 
nu atingeti fata frontala a dintelui taietor cu pila plata atunci cand scurtati 
limitatoarele de adancime. 
 
INTRETINEREA SINEI DE GHIDAJ 
Cand sina de ghidaj prezinta semne de uzura, rotiti-o pe ferastrau pentru a 
distribui uzura si pe latura opusa. Sina trebuie curatata in fiecare zi de utilizare 
si verificata pentru uzura si deteriorare. Aparitia bavurilor sau supraincalzirea 
sinei de ghidaj este un proces normal de uzura. Bavurile aparute trebuie 
netezite imediat cu o pila. Sina trebuie 
schimbata la aparitia urmatoarelor 
defectiuni: 
◾ Uzura in interiorul canalului sinei, ce 
permite lantului sa se incline lateral. 
◾ Indoituri. 

◾ Fisuri sau rupturi. 

◾ Distantierea placilor ce formeaza 
sina. 
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In plus, sina de ghidare are un pinion la varf. Acest pinion trebuie lubrifiat 
saptamanal cu o seringa pentru a extinde durata de viata a sinei de ghidare. 
Utilizati o seringa cu ulei de lant si lubrifiati saptamanal orificiul de lubrifiere (Fig. 
37). Rotiti sina si verificati daca gaurile de lubrifiere si canelurile de lant nu 
contin impuritati. 
 
Rotirea sinei de ghidare 
1. Scoateti sina de ghidare si 
lantul de pe fierastrau, urmand 
instructiunile din sectiunea: 
"INLOCUIREA SINEI SI A 
LANTULUI". 
2. Scoateti lantul de pe sina de 
ghidaj si rotiti sina la 180° (Fig. 
38). Partea inferioara a sinei va fi 
in partea de sus. 
3. Inlocuiti lantul. 
4. Reasamblati sina si lantul pe 
fierastrau si tensionati lantul, urmand instructiunile din sectiunea: 
"INLOCUIREA SINEI SI A LANTULUI" si "REGLAREA SI INTRETINEREA 
LANTULUI". 
 

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA 
◾ Nu depozitati si nu transportati ferastraul cu lant atunci cand acesta 
functioneaza. Indepartati intotdeauna acumulatorul inainte de depozitare sau 
transport. 
◾ Montati intotdeauna aparatoarea de protective pe sina si lant inainte de a 
depozita sau transporta ferastraul cu lant. Acordati atentie pentru a evita 
contactul cu dintii ascutiti ai lantului. 
◾ Curatati bine ferastraul cu lant inainte de depozitare. Depozitati ferastraul cu 
lant in interior, intr-un loc uscat care este blocat si/sau inaccesibil copiilor. 
◾ Pastrati departe de agentii corozivi, cum ar fi produsele chimice pentru 
gradina si sarurile de dezghetare. 
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DEPANAREA 

 Avertizare: Protejati-va intotdeauna mainile purtand manusi groase cand 
efectuati orice operatie de intretinere pe fierastrau. Scoateti intotdeauna 
acumulatorul cand efectuati intretinerea sau transportul ferastraului cu lant. 
 

Problema Cauza Solutia 

Motorul nu 
porneste 

◾ Acumulatorul nu este atasat la 
ferastraul cu lant. 
◾ Nu exista un contact electric 
intre fierastrau si acumulator. 
 
◾ Acumulator complet 
descarcat. 
◾ Acumulatorul sau fierastraul 
sunt prea fierbinti. 
 
 
◾ Butonul de blocare nu este 
apasat inainte de a apasa 
butonul de pornire. 
 
◾ Frana de lant este activata.  
 
◾ Lantul cu lant este prins in 
lemn. 
 
◾ Resturi in canelurile sinei. 
 
 
 
◾ Resturi in capacul lateral.  
 

◾ Atasati acumulatorul la 
fierastrau. 
◾ Deconectati acumulatorul, 
verificati contactele si remontati 
acumulatorul. 
◾Incarcati acumulatorul. 
 
◾ Permiteti ca acumulatorul sau 
ferastraul sa se raceasca pana 
cand temperatura scade la mai 
putin de 67 °C. 
◾ Apasati butonul de blocare, 
mentineti apasat si apoi apasati 
butonul de pornire pentru a porni 
ferastraul. 
◾ Trageti manerul franei de lant 
inapoi spre manerul din fata. 
◾ Eliberati butonul de pornire, 
scoateti sina si lantul din lemn si 
apoi reporniti ferastraul. 
◾ Impingeti usor lantul 
fierastraului cu ajutorul unui 
lemn, deplasand lantul inapoi si 
inainte pentru a evacua resturile. 
◾ Scoateti acumulatorul, apoi 
scoateti capacul lateral si curatati 
resturile. 

Motorul 
porneste dar 
lantul nu se 
roteste 

◾ Lantul nu este asezat pe 
pinionul de antrenare 

◾ Reinstalati lantul asigurandu-
va ca acesta calca pe pinionul de 
antrenare 

Frana de lant 
nu lucreaza 

◾ Deseurile blocheaza 
miscarea complete a manerului 
franei. 
◾ Frana de lant defecta. 

◾ Curatati deseurile. 
◾ Contactati un centru service 
autorizat. 
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Fierastraul nu 
taie 
corespunzator 

◾ Lant insufficient tensionat. 
◾ Lant uzat. 
◾ Lant montat invers. 
 
◾ Lant defect. 
◾ Lant uscat sau excesiv de 
intins. 
◾ Lant sarit din canalul sinei. 

◾ Retensionati lantul. 
◾ Ascutiti lantul. 
◾ Reinstalati lantul in pozitia 
corecta. 
◾ Inlocuiti lantul. 
◾ Verificati nivelul uleiului. 
Reumpleti rezervorul de ulei 
daca este necesar. 
◾ Reinstalati lantul pe fierastrau. 

Sina si lant 
supraincalzite, 
fumegand. 

◾ Verificati tensionarea lantului. 
 
◾ Rezervorul cu ulei este gol. 
 
◾ Canelurile sinei de ghidaj sunt 
infundate cu praf 

◾ Retensionati fara a intinde 
excesiv lantul. 
◾ Umpleti rezervorul cu ulei de 
lant. 
◾ Curatati canelurile. 
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LISTA COMPONENTELOR 
Fierastrau electric cu accumulator Li-Ion de 56V  
MODEL CS1400/CS1600 
Numarul modelului va fi gasit pe placuta de identificare atasata la carcasa 
fierastraului. Mentionati intotdeauna numarul modelului atunci cand comandati 
piese pentru acest produs. 
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Nr. Serie Descriere Specificatii Cant. 
1 3127499000 Buson rezervor ulei  1 
2 3402502000 Filtru ulei  1 
3 3127500000 Aparatoare lant  1 
4 3705657000 Sina de ghidaj 14" (350 mm) 1 
5 3810637000 Lant  1 
6 2823860000 Ansamblul capacului lateral  1 
7 5610042000 Suruburi ST4.2 x 19 4 
8 3127504000 Maner frontal  1 
9 5610011000 Suruburi ST2.9X10 2 

10 3421169000 Placa acoperire  1 
11 2823167000 Intinzator lant  1 

 
NUMARUL INDEX Nr. DESCRIERE SPEC 
1  Capac rezervor de ulei 1 
2  Filtru de ulei 1 
3  Teaca de lant 1 
4 Bara de ghidare 14 "(350 mm) 1 
5 Lant fierastrau 1 
6 Ansamblul capacului lateral 1 
7 Suruburi ST4.2 x 19 4 
8 Manerul frontal 1 
9 Suruburi ST2.9X10 2 
10 Placa de acoperire 1 
11 Ansamblu surub de tensionare 
 


