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Innehållsförteckning
Bäste kund,

tack så mycket för att du valde en 
kvalitetsprodukt från STIHL.

Denna produkt har tillverkats med 
moderna tillverkningsmetoder och 
omfattande 
kvalitetssäkringsåtgärder. Vi 
försöker göra allt för att du ska bli 
nöjd med produkten och kunna 
arbeta med den utan problem.

Kontakta din återförsäljare eller vår 
generalagent om du har frågor som 
gäller din produkt.

Med vänliga hälsningar

Hans Peter Stihl
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Symboler

Alla symboler, som finns på maskinen är 
förklarade i denna skötselanvisning.

Markering av textavsnitt

Teknisk vidareutveckling

STIHL arbetar ständigt med 
vidareutveckling av samtliga maskiner; 
vi måste därför förbehålla oss rätten till 
ändringar av leveransomfattningen när 
det gäller form, teknik och utrustning.

Det innebär att inga anspråk kan ställas 
utifrån information och bilder i den här 
bruksanvisningen.

Följ nationella säkerhetsföreskrifter, 
t.ex. från Arbetsmiljöverket.

Om du använder maskinen för första 
gången: Låt försäljaren eller annan 
fackkunnig förklara hur maskinen ska 
hanteras, eller gå en kurs.

Minderåriga får inte arbeta med 
maskinen – undantaget de som fyllt 
16 år och som utbildas under uppsikt.

Håll barn, djur och åskådare på avstånd.

När maskinen inte används ska den 
förvaras så att ingen kan skadas. Se till 
att ingen obehörig kan använda 
maskinen.

Användaren ansvarar för olyckor och 
risker som uppträder gentemot andra 
personer eller deras egendom.

Maskinen får endast överlämnas eller 
lånas ut till personer som är förtrogna 
med modellen och dess hantering. 
Skötselanvisningen ska alltid följa med.

Användning av bullrande maskiner är 
enligt lag förbjuden under delar av 
dygnet i vissa länder och regioner.

Den som arbetar med maskinen måste 
vara utvilad, frisk och i god form.

Den som inte får anstränga sig av 
hälsoskäl ska rådfråga sin läkare före 
arbete med maskinen.

Endast för användare av pacemaker: 
tändsystemet i denna maskin alstrar ett 
ytterst svagt elektromagnetiskt fält. Det 
kan inte uteslutas helt att fältet påverkar 
enstaka typer av pacemaker. För att 
undvika hälsorisker rekommenderar 
STIHL att du kontaktar din läkare och 
tillverkaren av pacemakern.

Arbeta aldrig med maskinen efter intag 
av alkohol, läkemedel eller droger som 
påverkar reaktionsförmågan.

Arbeta inte vid dåligt väder (snö, is, 
storm) – förhöjd olycksrisk!

Maskinen är endast avsedd att 
användas för kapning. Den lämpar sig 
inte för att kapa trä eller träföremål.

Asbestdamm är mycket hälsofarligt – 
kapa aldrig asbest!

Maskinen får inte användas för andra 
ändamål. Detta kan leda till olyckor eller 
skador på maskinen.

Gör inga ändringar på maskinen – det 
kan äventyra säkerheten. STIHL 
ansvarar inte för några person- eller 
materialskador som uppkommer vid 
användning av icke godkänd 
extrautrustning.

Använd bara sådana kapskivor eller 
tillbehör som är godkända av STIHL för 
denna maskin eller tekniskt likvärdiga 
delar. Konsultera en auktoriserad 
återförsäljare om du har frågor om detta. 
Använd bara kapskivor eller tillbehör av 
god kvalitet. Annars föreligger risk för 
olyckor och skador på maskinen.

Om denna bruksanvisning

Varning för olycksrisk och 
skaderisk för personer samt 
varning för allvarliga materiella 
skador.

Varning för skador på maskinen 
eller enstaka komponenter.

Säkerhetsanvisningar och 
arbetsteknik

Särskilda säkerhetsåtgär-
der krävs vid arbete med 
kapmaskinen eftersom 
kapskivan roterar med 
mycket hög hastighet.

Läs igenom hela skötse-
lanvisningen noga före 
första användningstillfäl-
let och spara den för 
senare bruk. Att inte följa 
säkerhetsanvisningarna 
kan medföra livsfara.
TS 700, TS 8002
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Vi rekommenderar att du använder 
STIHL originalkapskivor och tillbehör. 
De är optimalt anpassade till produkten 
och användarens krav.

Rengör aldrig maskinen med 
högtryckstvätt. Den hårda vattenstrålen 
kan skada maskinen.

Spola ej av maskinen med vatten.

Kläder och utrustning 

Använd föreskriven klädsel och 
utrustning.

Vid kapning av stål ska klädseln vara av 
svårantändligt material (t.ex. läder eller 
flamskyddsbehandlad bomull) – inte 
syntetfibrer – Brandrisk på grund av 
gnistbildning! 

Se till att inget brännbart material finns 
på kläderna (sågspån, bränsle, olja, 
m.m.).

Bär inte klädsel som kan fastna i 
maskinens rörliga delar, inte heller 
halsduk, slips eller smycken. Bind upp 
och skydda långt hår.

Ansiktsskydd är inte ett tillräckligt 
ögonskydd.

Under arbetet kan damm (t.ex. kristallint 
material från det föremål som kapas), 
ånga och rök uppstå – Hälsofara!

Bär alltid andningsskydd om det 
dammar.

Vid förväntad rök eller ånga (t.ex. vid 
kapning av kompositmaterial) ska alltid 
andningsskydd bäras.

Använd ”personligt” hörselskydd – t.ex. 
hörselkåpor.

STIHL tillhandahåller ett stort utbud av 
personlig skyddsutrustning.

Transport av maskinen

Stäng alltid av motorn.

Bär endast maskinen i handtaget – 
kapskivan ska vara bakåt – håll varma 
ljuddämpare borta från kroppen.

Rör inte vid varma maskindelar, framför 
allt inte vid ljuddämparen – risk för 
brännskador!

Transportera aldrig maskinen med 
kapskivan monterad – risk att den går 
sönder!

I fordon: säkra maskinen så att den inte 
välter eller skadas och så att inget 
bränsle kan läcka ut.

Tankning

Stäng av motorn före tankning.

Tanka inte om motorn fortfarande är 
varm, bränsle kan spillas – brandfara!

Öppna tanklocket försiktigt så att 
övertrycket i tanken kan sjunka 
långsamt och inget bränsle sprutar ut.

Tanka endast på platser med bra 
ventilation. Om bränsle spillts ut ska 
maskinen rengöras omgående – se till 
att inte få bränsle på kläderna. Om du får 
det, byt genast.

Använd aldrig cirkelsåg-
klingor, hårdmetall-, 
träskär eller andra tan-
dade verktyg – livsfara! 
Till skillnad från den 
jämna avslipningen av 
partiklar vid användning 
av kapskivor, kan tän-
derna på en 
cirkelsågklinga haka i 
materialet vid sågning. 
Detta gör sågningen 
ojämn och kan leda till 
okontrollerade och 
mycket farliga reaktions-
krafter (kast) från 
maskinen.

Klädseln ska vara prak-
tisk och får inte hindra 
arbetet. Bär åtsittande 
klädsel, gärna overall, 
inte arbetsrock.

Använd stövlar med bra 
grepp och stålhätta.

Bär skyddshjälm om det 
finns risk för att föremål 
faller ned. Bär ansikts-
skydd och använd alltid 
skyddsglasögon – det 
finns risk för att föremål 
virvlas upp eller slungas 
iväg.

Bär rejäla handskar – 
helst av skinn.

Bensin är ytterst lättan-
tändligt – håll ett 
säkerhetsavstånd till 
öppen eld – spill inte ut 
bränsle och rök inte.
TS 700, TS 800 3
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Det kan samlas damm på motorn, 
särskilt vid förgasaren. Om dammet 
blandas med bensin uppstår brandfara. 
Torka regelbundet av dammet från 
motorn.

Olika kapmaskiner kan ha olika 
tanklock:

Bajonettlock

Öppna eller stäng aldrig bajonettlocket 
med ett verktyg. Det kan medföra att 
locket skadas och bränsle läcker ut.

Stäng bajonettlocket ordentligt efter 
tankning.

Tanklock med gängor

På så sätt minskas risken för att 
tanklocket lossnar p.g.a. motorns 
vibrationer och att bränsle läcker ut.

Kapmaskin, spindellagring

En felfri spindellagring gör att 
diamantkapskivans radial- och axialkast 
blir korrekt, låt vid behov en 
fackhandlare kontrollera.

Kapskivor

Val av kapskivor

Kapskivorna måste vara godkända för 
frihandskapning. Använd inte annan 
kaputrustning och tillbehör – risk för 
olyckor!

Kapskivorna lämpar sig för olika 
material: Observera märkningen på 
kapskivorna.

STIHL rekommenderar normalt 
våtkapning.

Kontrollera att spindelhålet inte är 
skadat. Använd inte kapskivor med 
skadat spindelhål – risk för olyckor!

Kontrollera redan använda kapskivor 
med avseende på sprickor, brott, 
ojämnheter, förslitning eller utmattning 
av kärnan, skador på eller avsaknad av 
segment, tecken på överhettning 
(färgförändring) och eventuella skador 
på spindelhålet.

Använd aldrig spruckna, avbrutna eller 
böjda kapskivor.

Rikta aldrig diamantkapskivor.

Använd inte en kapskiva som har fallit till 
marken – skadade kapskivor kan gå 
sönder – risk för olyckor!

Beakta utgångsdatum för plast-
kapskivor.

Montering av kapskivor

Kontrollera kapmaskinens spindel, 
använd inte en kapmaskin med skadad 
spindel – risk för olyckor!

Observera pilarna som anger 
rotationsriktning på diamantkapskivor.

Montera yttre tryckbricka – dra åt 
spännskruven hårt – snurra kapskivan 
för hand och titta på radial- och 
axialkast.

Lagring av kapskivor

Förvara kapskivor torrt och frostfritt på 
ett jämnt underlag och vid jämn 
temperatur – risk för brott och splitter!

Var uppmärksam på 
läckor! Starta inte motorn 
om bränsle läcker ut – 
risk för livsfarliga 
brännskador!

Dra åt skruvlocket så hårt 
som möjligt efter 
tankning.

Var uppmärksam på kap-
skivans ytterdiameter.

Diametern på kapski-
vans spindelhål och 
kapmaskinens axel 
måste passa.

Det tillåtna varvtalet för 
kapskivan måste vara lika 
högt eller högre än det 
maximala varvtalet för 
kapmaskinens spindel! – 
se kapitel ”Tekniska 
data”.
TS 700, TS 8004
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Se till att kapskivan inte plötsligt stöter 
mot marken eller föremål.

Före start

Kontrollera att kapmaskinen är i 
driftsäkert skick – läs igenom 
motsvarande kapitel i 
skötselanvisningen:

– Kapskivan måste lämpa sig för det 
material som ska kapas, samt vara 
felfri och korrekt monterad 
(rotationsriktning, fastsättning).

– Kontrollera att skyddskåpan sitter 
fast. Kontakta en fackhandlare om 
kåpan är lös.

– Gasspak och gasspaksspärr måste 
vara lättrörliga – gasspaken ska 
automatiskt gå tillbaka till 
tomgångsläget.

– Kombireglaget/kombispaken/stoppregl
aget måste gå lätt att ställa på 
STOP eller 0.

– Kontrollera att tändkabelskon sitter 
fast. Om den sitter löst kan det 
bildas gnistor som kan antända 
bränsleluftblandning som läcker ut – 
brandfara!

– Gör inte några ändringar på 
manöver- och 
säkerhetsanordningar.

– För säker manövrering av 
kapmaskinen ska handtagen ska 
vara rena, torra och fria från olja och 
smuts.

Maskinen får endast användas i 
driftsäkert skick – olycksrisk!

Start av motorn

Minst 3 meter från platsen där du 
tankade och inte i slutna utrymmen.

Endast på plant underlag, se till att stå 
stadigt och säkert och hålla maskinen 
ordentligt – kapskivan får inte röra vid 
några föremål eller vid marken och inte 
befinna sig i ett skär.

Kapskivan kan rotera med direkt efter 
start.

Maskinen får bara hanteras av en 
person. Låt inte andra personer vistas i 
arbetsområdet, inte heller vid start.

Dra inte igång motorn medan du håller 
maskinen i händerna – följ 
beskrivningen i skötselanvisningen när 
du startar.

Kapskivan fortsätter att rotera en liten 
stund efter att gasspaken släppts – 
skaderisk genom efterrotation!

Hantering och styrning av maskinen

Använd kapmaskinen endast för 
frihandskapning eller monterad på 
STIHL kapvagn.

Frihandskapning

Håll alltid fast maskinen med båda 
händerna: Höger hand på bakre 
handtaget, även om man är 
vänsterhänt. Ta ett ordentligt grepp med 
tummarna runt båda handtagen för att 
styra maskinen säkert.

Om en kapmaskin med roterande 
kapskiva förs i pilens riktning uppstår en 
kraft som gör att maskinen vill luta.

Arbetsstycket måste sitta fast, för alltid 
maskinen mot materialet – aldrig 
tvärtom.

Kapvagn

STIHL kapmaskin kan monteras på en 
STIHL kapvagn.
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Skydd

Ställ in kapskivans skyddskåpa korrekt: 
Materialpartiklar ska styras bort från 
användaren och maskinen.

Kontrollera alltid åt vilket håll bortslipade 
partiklar flyger.

Under arbetets gång

Vid överhängande fara samt i en 
nödsituation ska motorn genast stängas 
av – skjut 
kombireglaget/kombispaken/stoppregla
get till STOP eller 0.

Kontrollera att tomgången är felfri, så att 
kapskivan stannar och inte roterar efter 
att gasspaken har släppts.

Kontrollera tomgången regelbundet och 
ställ eventuellt in den. Om kapskivan 
ändå roterar vid tomgång ska maskinen 
repareras av en fackhandlare.

Håll arbetsområdet fritt – se upp för 
hinder, hål och sänkor.

Var försiktig vid is, väta, snö, i 
sluttningar, i ojämn terräng, osv. – 
halkrisk!

Arbeta inte på en stege, ostadigt 
underlag, över axelhöjd eller med en 
hand – risk för olyckor!

Stå alltid stadigt och säkert.

Arbeta inte ensam – var alltid inom 
hörhåll för andra människor som kan 
hjälpa dig i en nödsituation.

Andra personer får inte vistas i 
maskinens arbetsområde. Håll 
tillräckligt säkerhetsavstånd till andra 
personer så att de skyddas från buller 
och kringflygande föremål.

Det krävs ökad försiktighet och 
uppmärksamhet när hörselskydden är 
på, eftersom det då är svårare att 
upptäcka fara som signaleras genom 
ljud (skrik, ljudsignaler, m.m.).

Lägg in arbetspauser i tid.

Arbeta lugnt och genomtänkt – endast 
vid goda ljus- och siktförhållanden. 
Arbeta försiktigt, utsätt inte andra för 
faror.

Vid arbete i diken, gropar eller trånga 
utrymmen måste luftcirkulationen vara 
god – livsfara genom förgiftning!

Vid illamående, huvudvärk, synproblem 
(t.ex. minskat synfält), hörselrubbningar, 
svindel eller bristande 
koncentrationsförmåga ska man 
omedelbart avbryta arbetet. Dessa 

symptom kan bland annat orsakas av 
höga avgaskoncentrationer – 
olycksrisk!

Rök inte vid användning av maskinen 
och i närheten av denna – brandfara!

Om maskinen har belastats på felaktigt 
sätt (t.ex. påverkats av slag eller fall) 
måste den ovillkorligen kontrolleras med 
avseende på driftsäkert skick innan den 
används igen, se även ”Före start”. 
Kontrollera särskilt att bränslesystemet 
är tätt och att säkerhetsanordningarna 
fungerar. Använd aldrig maskiner som 
inte längre är driftssäkra. Kontakta i 
tveksamma fall en auktoriserad 
återförsäljare.

Arbeta inte med startgasinställning – 
motorvarvtalet kan inte regleras vid 
denna inställning.

Rör aldrig vid en roterande kapskiva 
med handen eller någon annan 
kroppsdel.

Se över arbetsplatsen. Akta så att du 
inte skadar rörledningar eller 
elledningar, vilket kan medföra fara.

Maskinen får inte användas i närheten 
av lättantändliga ämnen och brännbara 
gaser.

Kapa inte i rör, tunnor eller andra 
behållare om du inte är säker på att de 
inte innehåller flyktiga eller brännbara 
ämnen.

Låt aldrig maskinen gå utan uppsikt. 
Stäng av motorn innan du lämnar 
maskinen (t.ex. under raster).

Innan kapmaskinen ställs på marken:

– Stäng av motorn.

– Vänta tills kapskivan slutat rotera.
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Maskinen avger giftiga 
avgaser så snart motorn 
går. Dessa gaser kan 
vara luktfria och osyn-
liga. De innehåller 
oförbrända kolväten och 
bensen. Arbeta därför 
aldrig i slutna eller dåligt 
ventilerade utrymmen 
med maskinen – inte ens 
med katalysatormaskiner.
TS 700, TS 8006
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Avbryt genast arbetet vid förändringar i 
kapegenskaperna (t.ex. ökad vibration, 
minskad kapeffekt) och åtgärda 
orsakerna till förändringarna.

Reaktionskrafter

De vanligast förekommande 
reaktionskrafterna är kast och 
indragning.

Fara vid kast

Kast kan leda till livshotande skador.

Vid kast slungas kapmaskinen plötsligt 
och okontrollerat mot användaren.

Kast uppstår t.ex. när kapskivan

– kläms fast – särskilt om den övre 
fjärdedelen

– bromsas kraftigt genom 
friktionskontakt med ett fast 
föremål.

Minska risken för kast

– genom att arbeta genomtänkt och 
korrekt

– hålla fast kapmaskinen stadigt med 
båda händerna.

– Undvik att kapa med den övre 
fjärdedelen av kapskivan. Var 
mycket försiktig när du sätter i 
kapskivan i ett skär, vrid eller stöt 
inte in den i skäret.

– Var alltid beredd på att det föremål 
som kapas kan röra sig eller något 
annat inträffa som gör att skäret 
stängs och kapskivan kläms fast.

– Spänn fast arbetsstycket stadigt 
och sätt stöd under så att skäret 
hålls öppet under och efter 
kapningen.

– Våtkapa med diamantkapskivor.

– Plast-kapskivorna är allt efter 
utförande endast avsedda för 
torrkapning eller våtkapning. 
Våtkapa med plast-kapskivor som 
är avsedda för våtkapning.

Drag från maskinen

Kapmaskinen drar från användaren och 
framåt när kapskivan träffar det föremål 
som kapas ovanifrån.

Kapning

Kontrollera kapskivan 
ofta – byt genast om den 
har sprickor, bucklor eller 
andra skador (t.ex. över-
hettning) p.g.a. brott risk 
för olyckor!
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För kapskivan rakt in i 
snittspalten och se till att 
den inte förskjuts eller 
utsätts för sidobelastning.

Tryck inte i sidled eller 
vinkelslipa.
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Ingen kroppsdel får komma in i 
förlängningen av kapskivans 
arbetsområde.

Arbeta inte för långt framåtlutad och böj 
dig aldrig över kapskivan, särskilt om 
skyddskåpan är uppfälld.

Arbeta inte över axelhöjd.

Använd kapmaskinen endast för 
kapning. Den lämpar sig inte att lyfta 
eller fösa undan föremål med.

Tryck inte på kapmaskinen.

Bestäm kapriktningen innan du sätter an 
kapmaskinen. Ändra därefter inte 
kapriktning. Stöt eller slå aldrig med 
maskinen i skäret och låt inte maskinen 
falla ned i skäret – risk för brott!

Diamantkapskiva: Vid minskad 
kapeffekt, kontrollera 
diamantkapskivans skärpa, slipa den vid 
behov. Skär kort i slipande material som 
t.ex. sandsten, gasbetong eller asfalt.

I slutet av skäret får kapmaskinen inte 
längre stöd genom kapskivan. 
Användaren måste hålla emot 
maskinens vikt – risk att förlora 
kontrollen!

Håll vatten och slam borta från 
strömförande elkablar – risk för 
kortslutning!

För ett rent kapskär: Dra om möjligt in 
kapskivan i arbetsstycket eller flytta lite 
fram och tillbaka i kapriktningen – tryck 
inte in den i materialet.

Våtkapa vid användning av 
diamantkapskivor, använd t.ex. STIHL 
vattenanslutning.

Plast-kapskivorna är allt efter utförande 
endast avsedda för torrkapning eller 
våtkapning.

Våtkapa vid användning av plast-
kapskivor, som är avsedda endast för 
våtkapning – använd t.ex. STIHL 
vattenanslutning.

Torrkapa vid användning av plast-
kapskivor, som är avsedda endast för 
torrkapning. Om dessa plast-kapskivor 
blir våta förlorar de kapförmågan och blir 
slöa. Om plast-kapskivor blir våta under 
arbetet (t.ex. genom sprutning eller 
vattenrester i rör) – öka inte kaptrycket 
utan bibehåll det – risk för brott! 
Kassera dessa plastskivor genast.

Kapvagn

Gör vägen fri för kapvagnen. Om 
kapvagnen körs över föremål kan 
kapskivan bändas i skäret – risk för 
brott!

Vibrationer

Långa arbetspass med maskinen kan 
leda till vibrationsbetingade 
cirkulationsstörningar i händerna (”vita 
fingrar”).

En allmänt giltig längd för arbetspass 
kan inte fastställas eftersom den 
påverkas av många olika faktorer.

Arbetspassen kan förlängas genom:

– Skydd för händerna (varma 
handskar)

– Pauser

Arbetspassen förkortas genom:

– Individuella betingelser såsom dålig 
blodcirkulation (känns igen genom: 
fingrar som ofta blir kalla, 
stickningar)

– Låga utomhustemperaturer

– Greppets styrka (ett kraftigt grepp 
kan hämma blodcirkulationen)

Vid ofta förekommande långa 
arbetspass med maskinen och vid ofta 
förekommande tecken på nedsatt 
blodcirkulation (t.ex. stickningar i 
fingrarna) rekommenderas en 
medicinsk undersökning.

Skötsel och reparation

Utför regelbundet underhåll på 
maskinen. Genomför endast 
underhållsarbeten och reparationer som 
beskrivs i skötselanvisningen. Allt annat 
arbete ska utföras av en auktoriserad 
återförsäljare.

STIHL rekommenderar att man endast 
låter auktoriserade STIHL-återförsäljare 
genomföra underhåll och reparationer. 
Auktoriserade STIHL-återförsäljare har 
möjlighet att regelbundet delta i 
utbildningar samt att få tillgång till 
teknisk information.

Vid kapning i stål: brand-
fara genom glödande 
partiklar!
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Använd endast högvärdiga reservdelar. 
Annars finns det risk för olyckor och 
skador på maskinen. Konsultera 
återförsäljaren vid frågor om detta.

Vi rekommenderar att man använder 
STIHL originalreservdelar. Deras 
egenskaper är optimalt anpassade till 
maskinen och användarens krav.

Vid reparation, skötsel och rengöring 
ska man alltid stänga av motorn och 
dra av tändkabelskon –risk för skador 
genom oavsiktlig start av motorn! – 
Undantag: förgasar- och 
tomgångsinställning.

Vid avdragen tändkabelsko eller 
urskruvat tändstift ska man endast sätta 
igång motorn med startanordningen när 
kombireglaget/kombispaken/stoppregla
get står på STOP eller 0 - Brandfara om 
gnistor kommer utanför cylindern.

Utför inte underhåll eller förvara 
maskinen i närheten av öppen eld – 
bränslet medför brandfara!

Kontrollera regelbundet att tanklocket är 
tätt.

Använd endast felfria tändstift som har 
godkänts av STIHL – se ”Tekniska 
data”.

Kontrollera tändkabeln (felfri isolering, 
stabil anslutning).

Kontrollera att ljuddämparen är i felfritt 
skick.

Använd inte maskinen med skadad 
ljuddämpare eller om ljuddämparen är 
borttagen – brandfara! – risk för 
hörselskador!

Rör inte vid den varma ljuddämparen – 
risk för brännskador!

Kontrollera gummidämparna på 
undersidan av maskinen – kåpan får inte 
skava mot golvet – skaderisk!

Vibrationsdämparnas skick påverkar 
vibrationsnivån – kontrollera 
vibrationsdämparna regelbundet.

Våtkapa alltid med diamantkapskivor

Öka livslängden och kaphastigheten

Tillför vatten till kapskivan.

Bind dammet

Tillför en vattenmängd på minst 0,6 l/min 
till kapskivan.

Vattenanslutning

– Vattenanslutning på maskinen för 
alla typer av vattentillförsel.

– Tryckvattenbehållare på 10 l för 
dammbindning.

– Vattenbehållare för dammbindning 
som sitter på kapvagnen.

Torr- eller våtkapning med plast-
kapskivor – allt efter utförande

Plast-kapskivorna är allt efter utförande 
endast avsedda för torrkapning eller 
våtkapning.

Exempel på användning
TS 700, TS 800 9
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Plast-kapskivor endast avsedda för 
torrkapning

Använd lämplig dammskyddsmask vid 
torrkapning.

Vid förväntad rök eller ånga (t.ex. vid 
kapning av kompositmaterial) ska alltid 
andningsskydd bäras.

Plast-kapskivor endast avsedda för 
våtkapning

Tillför minst 1 l vatten/min till kapskivan 
för att binda dammet. Tillför inte mer än 
4 l vatten/min till kapskivan för att inte 
reducera skäreffekten.

Kör kapskivan ca 3 till 6 sekunder med 
driftsvarvtal utan vatten efter arbetets 
slut för att slunga bort vatten på skivans 
yta.

– Vattenanslutning på maskinen för 
alla typer av vattentillförsel.

– Tryckvattenbehållare på 10 l för 
dammbindning.

– Vattenbehållare för dammbindning 
som sitter på kapvagnen.

För diamant- och plastskivor ska 
följande beaktas

Föremål som ska kapas

– Måste ligga på fast underlag.

– Ska fixeras så att det inte kan rulla 
eller glida undan.

– Ska fixeras så att det inte kan 
vibrera.

Avkapade delar

Vid öppningar, urtag etc. är det viktigt i 
vilken ordningsföljd man kapar. Gör 
alltid det sista snittet så att kapskivan 
inte kläms fast och se till att kapade 
delar inte faller ner och skadar 
användaren.

Kapa vid behov inte hela materialet, låt 
det punktvis vara helt för att hålla kvar 
det i sitt läge. Bryt senare av dessa 
punkter.

Innan delen frånskiljs ska följande 
fastställas:

– Hur tung är delen.

– Kan den röra sig när den lossats.

– Står den under spänning.

Skada inte medhjälpare när delen 
frånskiljs.

Arbeta i flera arbetssteg

N Markera snittlinjen (A).

N Kapa längs med snittlinjen. Luta inte 
kapskivan vid justeringar, sätt alltid 
an på nytt – skärdjupet ska vara 
högst 5 till 6 cm per arbetssteg. 
Kapa tjockare material i flera 
arbetssteg.

N Skär igenom tjockare väggar med 
jämna rörelser fram och tillbaka.

Använd kapskivorna 
endast med vatten.
TS 700, TS 80010
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Dela plattor

N Fixera plattan på ett stadigt 
underlag.

N Gör ett styrspåret (A) längs med 
den markerade linjen.

N Fördjupa skäret (B) med jämna 
rörelser fram och tillbaka.

N Lämna brytkant (C).

N Kapa plattan först vid ändarna så att 
materialet inte bryts på fel ställe.

N Bryt av plattan.

N Gör bågar i flera arbetssteg – se till 
att kapskivan inte hamnar snett.

Kapning av rör och ihåliga föremål

N Fixera rör, ihåliga föremål etc. så att 
de inte kan rulla undan.

N Undvik att göra snittlinjen i närheten 
av armeringar speciellt i snittets 
riktning.

N Skär styrspåret längs med den 
markerade linjen.

N Fördjupa skäret med jämna rörelser 
fram och tillbaka – mata fram med 
hela skärdjupet längs med 
styrspåret – se till att kapskivan inte 
hamnar snett vid mindre 
skärjusteringar, sätt istället an på 
nytt – skär vid behov inte igen hela 
materialet, låt det punktvis vara helt 
för att hålla kvar det i sitt läge. Bryt 
därefter av dessa punkter.

Formskärning av rör

N Markera snittlinjen

N Skär ett styrspåret längs med den 
markerade linjen – börja vid högsta 
punkten och gå utåt på båda sidor.

N Skär in vid snittlinjens ändar på rör 
och ihåliga material så att materialet 
inte bryts på fel ställe.

N Fördjupa skäret med jämna rörelser 
fram och tillbaka – börja vid högsta 
punkten och gå utåt på båda sidor – 
mata fram med hela skärdjupet 
längs med styrspåret – se till att 
kapskivan inte hamnar snett vid 
mindre skärjusteringar, sätt istället 
an på nytt – skär vid behov inte igen 

Handhållna skär längs med 
snittlinjen kräver yttersta 
försiktighet och precision.
TS 700, TS 800 11
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hela materialet, låt det punktvis vara 
helt för att hålla kvar det i sitt läge. 
Bryt därefter av dessa punkter.

Kapskivorna är särskilt utformade för 
frihandskapning vid mycket stor 
belastning.

De har utvecklats av STIHL i samarbete 
med andra specialiserade tillverkare. 
Kapskivorna är av högsta kvalitet och 
har optimerats för kapmaskinernas 
användningsområde och motoreffekt.

De är av konstant överlägsen kvalitet.

Transport och lagring

– Kapskivor får aldrig utsättas för 
direkt solljus eller annan stark 
värme vid transport och lagring.

– Undvik stötar och slag.

– Reservskivor ska staplas på en plan 
yta i originalförpackningarna. 
Förvaringsplatsen ska vara torr, 
med jämn temperatur.

– Kapskivor ska inte lagras i närheten 
av aggressiva vätskor

– Förvara kapskivorna frostfritt.

Rätt val och användning av 
plastskivorna ger ekonomiska fördelar 
och gör att de inte slits i onödan. Välj rätt 
med hjälp av beteckningen på

– etiketten

– förpackningen (tabell med 
användningstips)

STIHL kapskivor lämpar sig (bereonde 
på modell) för kapning av följande 
material:

– Asfalt

– Betong

– Sten

– Segjärnsrör

– Stål

STIHL kapskivor lämpar sig inte för 
kapning av järnvägsräls.

Kapskivor Kapskivor av plast
TS 700, TS 80012
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Rätt val och användning av 
diamantkapskivor ger ekonomiska 
fördelar och gör att de inte slits i onödan. 
Välj rätt med hjälp av beteckningen på

– etiketten

– förpackningen (tabell med 
användningstips).

STIHL diamantkapskivor lämpar sig 
(berende på modell) för kapning av 
följande material:

– Asfalt

– Betong

– Sten (hård sten)

– Slipande betong

– Färsk betong

– Lertegel

– Lergodsrör

STIHL diamantkapskivor lämpar sig inte 
för arbete med metall.

Beteckningar

Beteckningen består av en fyrställig 
bokstavs- och sifferkombination:

– Bokstäverna står för kapskivans 
huvudanvändningsområde.

– Siffrorna står för diamantkapskivans 
effektklass.

Radial- och planrotation

Kapmaskinens spindellagring måste 
vara korrekt för att diamantkapskivan 
ska få lång livslängd och fungera 
effektivt.

Att använda kapskivor på en kapmaskin 
med bristfällig spindellagring kan leda till 
att skivans radial- och axialkast blir 
ojämna.

För stora axialkast (A) överbelastar 
enskilda diamantsegment som 
därigenom upphettas. Detta kan leda till 
spänningssprickor i stambladet eller till 
att vissa segment börjar glöda.

Axialkast (B) skapar en högre 
värmepåfrestning och bredare kapfogar.

Diamantskivor

Bokstav Huvudanvändningsom-
råde

A asfalt
B betong
BA betong, asfalt
S sten (hård sten)
SB hård sten, betong
TS 700, TS 800 13
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Åtgärda driftstörningar

Kapskiva

Fel Orsak Åtgärd
Ojämna kanter eller snittytor, snittet går 
snett

Radial- eller axialkast Kontakta en auktoriserad återförsäljare1)

Kanterna slits starkt Kapskivan vinglar Använd en ny kapskiva
Ojämna kanter, snittet går snett, ingen 
kapeffekt, gnistbildning

Kapskivan är slö; lösegg på kapskivor för 
sten

Kapskiva för sten: slipa genom att skära 
kort i slipande material, kapskiva för 
asfalt: byt kapskivan

Dålig kapeffekt, högt segmentslitage Kapskivan roterar åt fel håll Montera kapskivan i rätt rotationsriktning
Räfflor eller sprickor i stamblad och 
segment

Överbelastning Använd en ny kapskiva

Slitage av kärnan Skärning i fel material Använd en ny kapskiva; beakta de olika 
materialskikten

1)  STIHL rekommenderar auktoriserade STIHL-återförsäljare
TS 700, TS 80014
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Slitage av kärnan

Skär inte i bärlagret (ofta makadam) vid 
kapning av körbanor – vid kapning i 
makadam blir dammet ljust – då kan ett 
överdrivet slitage av kärnan uppstå – 
risk för brott!

Lösegg, slipa

Lösegg bildas som en ljusgrå 
beläggning på diamantsegmentens 
ovansidor. Beläggningen täpper till 
segmenten och gör dem slöa.

Lösegg kan bildas:

– Vid extremt hårt kapmaterial, t.ex. 
granit.

– Vid felaktig hantering, t.ex. för stark 
frammatning.

– Om för stora tvärsnitt utan 
pendelkapning (kapning fram och 
tillbaka i snittytan) görs.

Lösegg ökar vibrationer, minskar 
kapeffekten och orsakar gnistbildning.

Slipa diamantkapskivan omedelbart om 
lösegg börjar bildas – skär för detta kort 
i slipande material som t.ex. sandsten, 
gasbetong eller asfalt.

Kapning med vatten förhindrar att 
lösegg bildas.

Fortsätter man att arbeta med slöa 
segment kan de bli mjuka av hettan som 
uppstår – stambladet börjar glöda och 
hållfastheten minskar – detta kan orsaka 
spänningar vilket tydligt märks genom 
att kapskivan går ojämnt. Använd inte 
kapskivan mer – olycksrisk!

I fabriken monteras "lagret med skydd" 
på insidan av kaparmen.

"Lagret med skydd" kan beroende på 
användningsområde även monteras på 
utsidan.

För frihandskapning rekommenderas 
montering på insidan på grund av 
gynnsammare tyngdpunktsläge. För 
körning av maskinen på STIHL kapvagn 
rekommenderas montering på utsidan.

Utföranden

TS 700 finns att få med två olika 
utföranden (A, B) av skydd.

För TS 800 finns endast utförandet B.

Montering av lager med 
skydd
TS 700, TS 800 15
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Utförande A (TS 700)

Utförande B (TS 700, TS 800)

Skillnader

– Skyddets form (1)

– Ställspakens form (2)

Montering på utsidan

Utförande A (TS 700)

N Montera bort kapskivan (se 
"Montering/byte av kapskivan")

N Skruva ur hålskruven (1)

N Ta ut fyrkantsmuttern från skyddets 
insida ur genomföringen

N Ta bort vattenanslutningen (2) från 
ställspaken

N Vrid skyddet i pilens riktning tills 
ställspaken är riktad framåt

N Vrid loss hålskruven (3) och ta ut 
den med packningen

N Ta ut fyrkantsmuttern från skyddets 
insida ur genomföringen

N Skruva ur skruven (4)

N Vrid ställspaken uppåt och ta loss 
den

N Sätt på ställspaken (5) i läge A

N Skruva i skruven (4) och dra åt

N Skjut in fyrkantmuttern i skyddets 
genomföring och håll fast

N Sätt i den korta hålskruven (3) med 
packning i ställspaken och dra åt

N Vrid skyddet i pilens riktning tills 
ställspaken är riktad framåt
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N Lossa på sexkantsskruvarna (6) för 
att minska drivremmens spänning

N Vrid spännmuttern (7) moturs med 
kombinyckeln – ca 1/4 varv tills den 
ligger an = 0

N Skruva ur sexkantsskruvarna

N Dra av drivremsskyddet (8) framåt 
och ta bort drivremmen från den 
främre remskivan

N Ta bort "lagret med skydd" (9)

N Lägg på "lagret med skydd" (9) på 
utsidan av kaparmen – för i 
samband med detta drivremmen 
över remskivan

N Sätt på drivremsskyddet

N Passa in de gängade hålen i lagret 
med de avlånga hålen i kaparmen 
och hålen i drivremsskyddet

N Sätt i sexkantsskruvarna, men 
skruva inte åt dem än

N Stick in den längre hålskruven (1) 
genom 
vattenanslutningsnippeln (2)

N Var uppmärksam på nippelns läge

N Skjut in fyrkantmuttern i skyddets 
genomföring och håll fast

N Lägg vattenanslutningen med den 
längre hålskruven mot ställspaken – 
dra åt hålskruven

Se ”Spänning av drivremmen” för vidare 
information.

Utförande B (TS 700, TS 800)

N Montera bort kapskivan (se 
"Montering/byte av kapskivan")

N Sätt skyddet i läget som på bilden

N Dra ut låspluggarna (pilar)

N Montera ställspaken (1) i läge A

N Tryck dit låspluggarna i de tomma 
fästhålen

N Skruva av muttern (2)

N Ta av hålskruvarna (3)
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N Vrid skyddet i pilens riktning tills 
ställspaken pekar nedåt

N Lossa på sexkantsskruvarna (4) för 
att minska drivremmens spänning

N Vrid spännmuttern (5) moturs med 
kombinyckeln – ca 1/4 varv tills den 
ligger an = 0

N Skruva ur sexkantsskruvarna

N Dra av drivremsskyddet (6) framåt 
och ta bort drivremmen från den 
främre remskivan

N Ta bort "lagret med skydd" (7)

N Lägg på "lagret med skydd" (7) på 
utsidan av kaparmen – för i 
samband med detta drivremmen 
över remskivan

N Sätt på drivremsskyddet

N Passa in de gängade hålen i lagret 
med de avlånga hålen i kaparmen 
och hålen i drivremsskyddet

N Sätt i sexkantsskruvarna, men 
skruva inte åt dem än

N Montera tillbaka 
vattenanslutningsdelarna på 
skyddet

Se ”Spänning av drivremmen” för vidare 
information.

Denna maskin är utrustad med en 
automatisk spännanordning för 
drivremmen som verkar genom 
fjäderkraft.

Innan drivremmen spänns måste 
sexkantsskruvarna (1) lossas och pilen 
på spännmuttern (2) visa på 0 .

N Lossa annars 
sexkantsskruvarna (1) och vrid 
spännmuttern (2) moturs med 
kombinyckeln – ca 1/4 varv tills den 
ligger an = 0

N För att spänna drivremmen, sätt 
kombinyckeln på spännmuttern 
som på bilden
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Spänning av drivremmen

Spännmuttern är spänd med en 
fjäder – håll stadigt i 
kombinyckeln.
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N Vrid spännmuttern ca 1/8 varv 
medurs – spännmuttern spänns av 
fjäderkraften 

N Vrid spännmuttern ytterligare 
ca 1/8 varv medurs – tills det tar 
stopp

När drivremmen är i detta läge spänns 
den automatiskt av fjäderkraften.

N Ta av kombinyckeln från 
spännmuttern

N Dra fast sexkantsskruvarna (1) på 
remskyddet

Efterspänning av drivremmen

Efterspänningen sker utan användning 
av spännmuttern.

N Lossa de tre sexkantsskruvarna på 
drivremsskyddet

Drivremmen spänns automatiskt av 
fjäderkraften

N Dra åt sexkantsskruvarna igen

Starta eller ändra skäret endast med 
avstängd motor – kombispak på 
STOP eller 0.

Blockera drivaxeln

N Stick dornen (1) genom hålet i 
drivremsskyddet.

N Vrid axeln med kombinyckeln tills 
dornen (1) griper in i något av hålen 
bakom.

Demontering av kapskivan

N Lossa sexkantskruven (2) med 
kombinyckeln och skruva ut den.

N Ta bort den yttre tryckbrickan (3) 
och kapskivan från axeln.

Fortsätt inte att vrida på 
kombinyckeln med våld.

Montering/byte av 
kapskivan
TS 700, TS 800 19
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Montera kapskivan

N Montera kapskivan (4).

N Lägg på den yttre tryckbrickan (3) – 
låsklackarna på den yttre 
tryckbrickan (3) måste gripa in i 
spåren på axeln.

N Skruva i sexkantskruven och dra åt 
hårt med kombinyckeln – vid 
användning av en momentnyckel, 
se ”Tekniska data” för information 
om åtdragningsmoment.

N Dra ut dornen ur drivremsskyddet.

Motorn skall köras på en 
bränsleblandning av bensin och 
motorolja.

STIHL MotoMix

STIHL rekommenderar att du använder 
STIHL MotoMix. Detta färdigblandade 
bränsle är bensenfritt, blyfritt, 
kännetecknas av ett högt oktantal och 
har alltid det rätta 
blandningsförhållandet.

STIHL MotoMix är anpassat till STlHL-
motorer och garanterar en lång livslängd 
för motorn.

MotoMix går inte att få tag på i alla 
affärer.

Blandning av bränsle

Bensin

Endast märkesbensin med ett oktantal 
på minst 90 ROT får användas – blyfri 
eller blyad.

Maskiner med avgaskatalysator måste 
drivas med blyfri bensin.

Motorolja

Använd endast tvåtaktsmotorolja av god 
kvalitet – helst STIHL 
tvåtaktsmotorolja – den är anpassad 
till STlHL-motorer och garanterar 
lång livslängd för motorn.

Om det inte går att få tag på STIHL 
tvåtaktsmotorolja, använd endast 
tvåtaktsmotorolja för luftkylda motorer – 
ingen motorolja för vattenkylda motorer, 
ingen motorolja för motorer med separat 
oljesmörjning (t. ex. konventionella 
fyrtaktsmotorer).

Till maskiner med avgaskatalysator får 
endast STIHL tvåtaktsmotorolja 1:50 
användas.

Blandningsförhållande

för STIHL tvåtaktsmotorolja 1:50; 1:50 = 
1 del olja + 50 delar bensin

Exempel

Observera pilarna som anger 
rotationsriktning på 
diamantkapskivor.

Använd aldrig två kapskivor 
samtidigt – det leder till 
oregelbundet slitage – skaderisk 
samt risk för att skivorna går 
sönder!

Bränsle

Undvik direkt hudkontakt med 
bränsle och inandning av 
bränsleångor.

Olämpliga bränsleblandningar 
eller blandningsförhållanden som 
avviker från föreskrifterna kan 
orsaka allvarliga skador på 
motorn. Bensin eller motorolja av 
undermålig kvalitet kan skada 
motor, packningar, ledningar och 
bränsletank.

Om tanken har fyllts några gånger 
med blyad bensin kan 
katalysatorns effekt sjunka 
märkbart.

Bensinmängd STIHL tvåtaktsolja 1:50 
Liter Liter (ml)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)
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N häll först motorolja, sedan bensin i 
en godkänd bränsledunk och 
blanda väl

Förvaring av bränsleblandningen

Lagra endast i godkända bränsledunkar 
på ett torrt, svalt och säkert ställe, 
skyddat från ljus och sol.

Bränsleblandningen åldras – blanda 
endast till bränsle för några veckors 
behov. Lagra inte bränsleblandningen 
längre än 3 månader. Under inverkan av 
ljus, sol eller låga/höga temperaturer 
kan bränsleblandningen bli oanvändbar 
snabbare.

N Skaka dunken med 
bränsleblandningen väl före 
tankning.

N Bränsletank och bränsledunk ska 
rengöras noggrant då och då.

Ta hand om gamla bränslerester och 
den vätska som används vid 
rengöringen enligt gällande 
miljöföreskrifter!

Förberedelse av maskinen

N Rengör tanklocket och ytan 
runtomkring före tankning så att 
ingen smuts kommer in i tanken

N Placera maskinen så att tanklocket 
är uppåt

Öppna tanklocket

N Tryck ned locket för hand så långt 
det går, vrid det moturs (ca 1/8 varv) 
och ta av det

Påfyllning av bränsle

Se till att inte spilla bränsle vid 
tankningen och fyll inte tanken ända 
upp. Vi rekommenderar att du använder 
STIHL påfyllningssystem för bränsle 
(tillbehör).

Stängning av tanklocket

N Sätt på locket och skruva tills det 
fastnar i bajonettspåret

N Tryck ned tanklocket med handen 
så långt det går och skruva medurs 
(ca 1/8 varv) tills det sitter fast

för tvåtaktsmotorolja av andra 
märken; 1:25 = 1 del olja + 
25 delar bensin

I dunken kan ett övertryck byggas 
upp – öppna försiktigt.

Påfyllning av bränsle

Öppna aldrig bajonettlocket med 
ett verktyg. Det kan medföra att 
locket skadas och bränsle läcker 
ut.
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Byt bränslelod en gång om året

N Töm bränsletanken

N Dra ut bränslelodet ur tanken med 
en krok och dra av det från slangen

N Stick in det nya bränslelodet i 
slangen

N Lägg tillbaka bränslelodet i tanken

N Följ säkerhetsföreskrifterna – se 
”Säkerhetsanvisningar och 
arbetsteknik”.

N Tryck samtidigt på 
gasspaksspärr (1) och gasspak (2).

N Håll båda spakarna nedtryckta.

N Skjut kombispaken (3) till START 
och håll kvar.

N Släpp i tur och ordning gasspak, 
kombispak och gasspaksspärr – 
startläge.

N Ställ in choken (4) beroende på 
motorns temperatur.

N Tryck in dekompressionsventilens 
knapp (5) före varje nytt startförsök.

N Tryck på blåsan (6) till 
bränslepumpen 7-10 gånger – även 
om blåsan fortfarande är fylld med 
bränsle.

Starta/stanna motorn

c vid kall motor
e vid varm motor (gäller även om 

motorn redan gått men fortfarande 
är kall eller när en varm motor har 
stängts av kortare än 5 min)

o vid het motor (när en het motor har 
stängts av längre tid än 5 min)
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Starta

N Ställ försiktigt kapmaskinen på 
marken – kapskivan får varken röra 
vid marken eller några föremål – 
ingen annan person får befinna sig 
inom kapmaskinens räckvidd.

N Ställ dig stadigt.

N Tryck kapmaskinen med vänster 
hand på handtaget hårt mot marken 
– tummen under handtaget.

N Trampa med höger fot på det bakre 
handtaget.

N Dra med höger hand långsamt ut 
starthandtaget tills det tar emot, dra 
sedan ut det snabbt och bestämt. 
Dra inte ut startlinan helt till stopp.

Efter första tändningen

N Sätt choken (4) på f – tryck före 
varje ytterligare startförsök på 
dekompressionsventilen och 
fortsätt dra.

Så snart motorn går

N Tryck på gasspaken och varmkör 
motorn i ca 30 s med full gas.

N Ställ choken på e efter 
varmkörningen.

N Kombispak (3) hoppar vid beröring 
av gasspaken till normalläge F.

Vid rätt inställd förgasare får inte 
kapskivan rotera på tomgång.

Kapmaskinen är klar att använda.

Stäng av motorn

N Kombispak (3) till STOP eller 0.

Mer information om starten

Om motorn inte startar

När motorn först startade ställdes inte 
choken i rätt tid på o, motorn fick för 
mycket bensin.

N Sätt kombispaken på START = 
startläge.

N Ställ choken på e = varmstart – 
även vid kall motor.

N Dra i startlinan 10-20 gånger – för 
att lufta ur förbränningsrummet

N Starta motorn på nytt.

Tanken har körts helt tom

N Fylla på bränsle.

N Tryck på bränslepumpens blåsa 
7-10 gånger – även om blåsan är 
fylld med bränsle.

N Ställ in choken beroende på 
motorns temperatur.

N Starta motorn på nytt.

Släpp inte starthandtaget så att 
det far tillbaka häftigt – brottrisk! 
För långsamt tillbaka startlinan i 
motsatt riktning, så att den lindas 
på korrekt.
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Allmän information

Filtren har en genomsnittlig livslängd 
på över 1 år. Så länge motoreffekten 
inte sjunker märkbart behöver man 
inte demontera filterkåpan och byta 
luftfilter.

På luftfiltersystem med cyklonavskiljning 
sugs förorenad luft in och försätts i 
rotation – de större och tyngre 
smutspartiklarna avskiljs och slungas ut. 
Endast renad luft kommer in i 
luftfiltersystemet, vilket medför extremt 
lång livslängd för filtren.

Luftfilterbyte

Endast om motoreffekten sjunker 
märkbart

N Lossa filterlockets låsskruv (1).

N Ta av filterkåpan (2).

N Rengör runt filtret och filterlockets 
insida från grov smuts.

N Skruva ur skruvarna (3).

N Ta ut filterhuset (4).

N Dra ut huvudfiltret (5) ur filterhuset.

N Vrid choken till c.

N Ta av extrafiltret (6) från filterbotten 
– se till att ingen smuts hamnar i 
insugningsområdet.

N Rengör filterhuset.

N Montera nytt huvudfilter och nytt 
extrafilter med övriga 
filterkomponenter.

N Sätt på filterkåpan.

N Dra åt låsskruven.

Använd endast luftfilter av hög kvalitet 
så att motorn skyddas från slipdamm.

Vi rekommenderar att du endast 
använder STIHL originalluftfilter. Dessa 
håller hög kvalitet, vilket medför 
störningsfri drift och lång motorlivslängd. 
Filtren behöver bytas extremt sällan.

Allmän information

Tändsystemet i denna kapmaskin är 
utrustat med elektronisk 
varvtalsbegränsning. Maxvarvtalet kan 
inte ställas ovanför ett förinställt 
maxvärde.

Förgasaren levereras med 
normalinställning.

Denna förgasarinställning gör att motorn 
får den bästa bränsle-/luftblandningen i 
alla driftlägen.

På denna förgasare kan justeringar med 
högvarvsskruven endast göras inom 
snäva gränser.

Normalinställning

N Stäng av motorn

N Endast om motoreffekten sjunker 
märkbart: Byt ut luftfiltret

N Kontrollera gnistskyddsgallret (finns 
endast i vissa länder) i 
ljuddämparen – rengör eller byt vid 
behov

Luftfiltersystem
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N Vrid försiktigt högvarvsskruven (H) 
moturs till stopp – max. 3/4 varv

N Vrid försiktigt lågvarvsskruven (L) 
medurs till stopp – vrid den sedan 
1 varv tillbaka

Tomgångsinställning

Motorn stannar på tomgång

N Gör normalinställningen

N Vrid tomgångsskruven (LA) medurs 
tills kapskivan börjar rotera – sedan 
1 varv tillbaka

Kapskivan roterar med på tomgång

N Gör normalinställningen

N Vrid tomgångsskruven (LA) moturs 
tills kapskivan stannar – vrid sedan 
ytterligare 1 varv åt samma håll

Ojämnt tomgångsvarvtal, dålig 
acceleration

Tomgångsinställningen är för mager 
(t. ex. vid låg yttertemperatur):

N Gör normalinställningen

N Vrid lågvarvsskruven (L) 
ca 1/4 varv moturs tills motorn går 
jämnt och accelererar bra

Tomgångsvarvtalet kan inte regleras 
tillräckligt högt med 
tomgångsskruven (LA), maskinen 
stannar vid växling från 
delbelastning till tomgång

N Gör normalinställningen

N Vrid tomgångsskruven (L) 
ca 1/4 varv medurs

Efter varje korrigering av 
lågvarvsskruven (L) behövs för det 
mesta även en justering av 
tomgångsskruven (LA).

Inställning för användning på höga 
höjder eller havsnivå

Om motoreffekten inte är 
tillfredsställande vid användning av 
maskinen i bergstrakter eller på 
havsnivå kan en liten justering av 
högvarvsskruven (H) vara nödvändig.

N Kontrollera normalinställningen

N Varmkör motorn

N Ställ in tomgången korrekt

På höga höjder

N Vrid högvarvsskruven (H) medurs 
(magrare) – max. till stopp

På havsnivå

N Vrid högvarvsskruven (H) moturs 
(fetare) – max. till stopp

I vissa länder är ljuddämparna utrustade 
med ett gnistskyddsgaller.

N Om motorns effekt sjunker, 
kontrollera gnistskyddsgallret i 
ljuddämparen

Utföranden

Det finns två olika utföranden av 
gnistskyddsgaller i ljuddämparen.

– Gnistskyddsgaller fastsatt med 
sprint

– Gnistskyddsgaller fastsatt med 
skruv

Gnistskyddsgaller fastsatt med 
sprint

N Tryck ihop sprinten (1) i ändarna 
med ett lämpligt verktyg och ta bort 
den

N Dra bort gnistskyddsgallret (2) från 
ljuddämparen

N Rengör gallret om det är smutsigt

LA

Vid för mager inställning finns det 
risk för bristande smörjning och 
överhettning – risk för 
motorskador!

Gnistskyddsgallret i 
ljuddämparen

Utför endast skötselarbeten när 
motorn har svalnat helt.
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N Ett gnistskyddsgaller som skadats 
eller förorenats kraftigt av 
koksavlagringar ska bytas

N Montera tillbaka gnistskyddsgallret i 
omvänd ordning

Gnistskyddsgaller fastsatt med skruv

N Skruva ur skruven (1)

N Dra loss gnistskyddsgallret (2) med 
ett lämpligt verktyg

N Rengör gallret om det är smutsigt

N Ett gnistskyddsgaller som skadats 
eller förorenats kraftigt av 
koksavlagringar ska bytas

N Montera tillbaka gnistskyddsgallret i 
omvänd ordning

Kontrollera först tändstiftet vid dålig 
motoreffekt, svårstartad motor eller 
oregelbunden tomgång.

N Ta ut tändstiftet

N Rengör tändstiftet om det är 
smutsigt

N Kontrollera elektrodavståndet (A) – 
justera värdena vid behov – se 
”Tekniska data”

N Åtgärda orsaken till det smutsiga 
tändstiftet

Möjliga orsaker:

– För mycket motorolja i bränslet

– Smutsigt luftfilter

– Ogynnsamma driftförhållanden

N Byt tändstiftet efter 
ca 100 driftstimmar – tidigare om 
elektroderna är kraftigt avbrända – 
använd endast avstörda tändstift 
som är godkända av STIHL – se 
”Tekniska data”

Undvik gnistbildning och brandfara

Vid tändstift med separat 
anslutningsmutter måste alltid

N anslutningsmuttern (1) skruvas på 
gängan och dras åt hårt
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Gäller alla tändstift

N Tryck fast tändkabelskon (2) på 
tändstiftet (3)

Byte av startlina

N Ta ut slangen (1) ur spåret i 
startkåpan.

N Skruva ur skruvarna (2).

N Ta bort startkåpan (3) från motorn.

N Tryck loss låsfjädern (4).

N Ta av linhjulet med bricka (5) och 
startklo (6).

N Peta ut startlinan ur starthandtaget 
med en skruvmejsel.

N Ta bort linrester ur linhjul och 
handtag.

N Dra en ny ElastoStart-lina ovanifrån 
och nedåt genom handtaget och 
linbussningen (7).

N Dra startlinan genom linhjulet och 
fäst det med en enkel knut i hjulet.

N Sätt linhjulet på axeln och vrid det 
lite fram och tillbaka tills 
returfjäderns ögla går i lås.

N Sätt tillbaka startklon (6) i linhjulet.
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N Sätt brickan (5) på axeln.

N Tryck på låsfjädern (4) på axeln 
med en skruvmejsel eller en lämplig 
tång och tryck över startklons 
tappar – låsfjädern måste peka 
moturs – se bilden.

Spänn returfjädern

N Gör en ögla med den avlindade 
startlinan och vrid linhjulet sex varv i 
pilens riktning.

N Håll fast linhjulet – dra ut den 
tvinnade startlinan och ordna till 
den.

N Släpp linhjulet.

N Släpp långsamt efter på startlinan 
så att den lindas upp på linhjulet. 
Starthandtaget måste vara 
ordentligt indraget i bussningen. 
Om det hänger åt sidan: spänn 
returfjädern ytterligare ett varv.

N Vid helt utdragen startlina måste 
linhjulet kunna vridas ytterligare ett 
halvt varv. Om det inte går är fjädern 
för hårt spänd – brottrisk! Ta bort 
ett linvarv från linhjulet.

N Montera tillbaka startkåpan.

N Tryck överflödig startlina in i 
starthandtaget.

Byte av trasig returfjäder

N Demontera linhjulet – se avsnittet 
”Byte av startlina”.

N Skruva ur skruvarna (7).

N Ta ut fjäderhuset och fjäderdelarna.

N Sätt i ett nytt fjäderhus med botten 
uppåt.

N Skruva i skruvarna (7).

N Montera tillbaka linhjulet.

N Spänn returfjädern.

N Sätt tillbaka startkåpan och skruva 
fast den.

N Lägg slangen i startkåpans spår.

N Om fjädern har hoppat ut ur 
fjäderhuset: lägg tillbaka den – 
utifrån och inåt.

N Pilen på spännmuttern (1) måste 
visa på 0  – vrid spännmuttern (1) 
moturs med kombinyckeln – 
ca 1/4 varv tills den ligger an = 0

N Skruva ur sexkantsskruvarna (2)

N Dra av drivremsskyddet (3) framåt 
och ta bort drivremmen från den 
främre remskivan

N Ta bort "lagret med skydd"

N Ta ut slangen (4) ur spåret i 
startkåpan (5)

N Skruva ur skruvarna (6) ur 
startkåpan

N Ta bort startanordningens kåpa

N Ta bort skadade drivremmen ur 
kaparmen
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N Lägg försiktigt in den nya 
drivremmen (7) i kaparmen och i 
remskivan (8) på motorn

N Montera startkåpan

N Håll "lagret med skydd" mot 
kaparmen

N Lägg in drivremmen i remskivan (9)

N Sätt på drivremsskyddet

N Passa in de gängade hålen i lagret 
med de avlånga hålen i kaparmen 
och hålen i drivremsskyddet

N Sätt i sexkantsskruvarna, men 
skruva inte åt dem än

N Lägg slangen i startkåpans spår

Se ”Spänning av drivremmen” för vidare 
information.

Kapmaskinen kan monteras på STIHL 
kapvagn FW 20 (specialtillbehör) med 
några enkla handgrepp.

Kapvagnen förenklar

– reparation av vägskador

– skärning av markeringar på vägar

– skärning av expansionsfogar

Vid driftsuppehåll på mer än 
ca 3 månader

N Töm bränsletanken på ett ställe 
med god ventilation och rengör den

N Ta hand om bränsle enligt allmänna 
föreskrifter och miljöföreskrifter

N Kör förgasaren tom, annars kan 
membranen klibba fast i förgasaren

N Ta av kapskivorna

N Rengör maskinen grundligt, särskilt 
cylinderflänsarna

N Förvara maskinen på ett torrt och 
säkert ställe. Se till att den inte kan 
användas av obehöriga (t. ex. barn)

Kapvagn
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Skötsel och underhåll

Uppgifterna gäller för normala driftsförhållanden. Vid svåra driftsförhållanden (kraf-
tig dammutveckling etc.) och längre dagliga arbetspass ska underhållsintervallen 
göras kortare.
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Hela maskinen
Okulärbesiktning (skick, täthet) X X

rengöring X

Manöverreglage Funktionskontroll X X

Bränslelod i bränsletanken
kontroll X

byte X X X

Bränsletank rengöring X

Drivrem
rengöring/efterspänning X X

byte X X

Luftfilter (alla filterkomponenter) byte Endast om motoreffekten sjunker märkbart

Kylluftsintag rengöring X

Cylinderns kylflänsar rengöring hos auktoriserad 
återförsäljare1) X

Gnistskyddsgaller2) i ljuddämparen
kontrollera X

rengöring/byte X

Vattenanslutning
kontroll X X

reparation hos auktoriserad 
återförsäljare1) X

Förgasare
kontroll av tomgången – kapskivan får 
inte dras med X X

Tomgångsjustering X

Tändstift
justering av elektrodavståndet X

byte efter 100 drifttimmar

Åtkomliga skruvar och muttrar (förutom 
justerskruvar) ska dras åt X X

Vibrationsdämpare
kontroll X X X

byte hos återförsäljare1) X
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Kapskiva
kontroll X X

byte X X

Stöd/bygel/gummielement (maskinens 
undersida)

kontroll X

byte X X

Säkerhetsdekal byte X

1) Vi rekommenderar auktoriserade STIHL återförsäljare
2) Finns bara i vissa länder

Uppgifterna gäller för normala driftsförhållanden. Vid svåra driftsförhållanden (kraf-
tig dammutveckling etc.) och längre dagliga arbetspass ska underhållsintervallen 
göras kortare.
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Om du följer anvisningarna i denna 
skötselanvisning undviker du onödigt 
slitage och skador på maskinen.

Användning, skötsel och förvaring av 
maskinen måste ske med samma 
noggrannhet som föreskrivs i denna 
skötselanvisning.

Alla skador som orsakas av att 
anvisningarna för säkerhet, användning 
och skötsel inte har följts får användaren 
själv stå för. Detta gäller i synnerhet:

– Ändringar på produkten som inte 
godkänts av STIHL.

– Användning av verktyg eller 
tillbehör som inte är godkända eller 
lämpliga för maskinen eller är av 
sämre kvalitet.

– Användning av maskinen för 
ändamål som den inte är avsedd 
för.

– Användning av maskinen vid 
idrotts- eller tävlingsevenemang.

– Följdskador orsakade av fortsatt 
användning av en maskin med 
defekta komponenter.

Underhållsarbeten

Alla åtgärder som beskrivs i kapitlet 
”Skötsel och underhåll” måste utföras 
regelbundet. Om användaren inte kan 
utföra dessa arbeten själv ska en 
fackhandlare anlitas för dem.

STIHL rekommenderar att man endast 
låter auktoriserade STIHL-återförsäljare 
genomföra underhåll och reparationer. 

Auktoriserade STIHL-återförsäljare har 
möjlighet att regelbundet delta i 
utbildningar samt få tillgång till teknisk 
information.

Om dessa arbeten försummas kan 
skador uppstå på maskinen som 
användaren själv får ansvara för. Hit hör 
bl. a.:

– Motorskador till följd av försummat 
eller otillräckligt underhåll (t. ex. luft- 
och bränslefilter), felaktig 
förgasarinställning eller otillräcklig 
rengöring av kylluftsspringor (intag, 
cylinderflänsar).

– Korrosions- och andra följdskador 
orsakade av olämplig förvaring.

– Skador på maskinen till följd av att 
reservdelar av sämre kvalitet har 
använts.

Slitdelar

Olika delar av maskinen utsätts för 
normalt slitage även om de används på 
rätt sätt och måste bytas i tid beroende 
på hur och hur länge de använts. Hit hör 
bl. a.:

– Koppling, drivrem

– Kapskivor (alla sorter)

– Filter (för luft, bränsle)

– Startanordning

– Tändstift

– Vibrationsdämpande element

Minimera slitage och 
undvik skador
TS 700, TS 80032



svenska
De olika utförandena (A, B) skiljer sig 
vad gäller skyddets och ställspakens 
form.

Utförande A

1 Låsskruv
2 Filterkåpa
3 Bränslepump
4 Starthandtag
5 Förgasarinställning
6 Tanklock
7 Vattenanslutning
8 Spännmutter
9 Skydd
10 Ställspak
11 Kapskiva
12 Yttre tryckbricka
13 Ljuddämpare
14 Gnistskyddsgaller (endast i vissa 

länder)
15 Handtag
16 Dekompressionsventil
17 Hätta till tändkabelsko
18 Choke
19 Kombispak
20 Gasspak
21 Gasspakspärr
22 Bakre handtag
# Maskinnummer

Viktiga komponenter

6

# 8

3

9

11

7
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5
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Utförande B

1 Låsskruv
2 Filterkåpa
3 Bränslepump
4 Starthandtag
5 Förgasarinställning
6 Tanklock
7 Vattenanslutning
8 Spännmutter
9 Skydd
10 Ställspak
11 Kapskiva
12 Yttre tryckbricka
13 Ljuddämpare
14 Gnistskyddsgaller (endast i vissa 

länder)
15 Handtag
16 Dekompressionsventil
17 Lock för tändkabelsko
18 Choke
19 Kombispak
20 Gasspak
21 Gasspakspärr
22 Bakre handtag
# Maskinnummer

10

8
5

3
#

9

11

7

1 2
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svenska
Motor

STIHL encylindrig tvåtaktsmotor

TS 700

TS 800

Tändsystem

Elektroniskt styrd magnettändning

Bränslesystem

Lägesoberoende membranförgasare 
med integrerad bränslepump

Luftfilter

Huvudfilter (pappersfilter) och flockat 
trådvävstillsatsfilter.

Vikt

Kapskivor

Det högsta tillåtna varvtalet som anges 
för kapskivan måste vara större eller lika 
stort som maxvarvtalet för spindeln på 
kapmaskinen som används.

Kapskivor (TS 700)

Kapskivor (TS 800)

Tekniska data

Slagvolym: 98,5 cm3

Cylinderdiameter: 56 mm
Slaglängd: 40 mm
Effekt enligt ISO 7293: 5,0 kW (6,8 hk) 

vid 9 300 v/min
Tomgångsvarvtal: 2 200 v/min
Maxvarvtal för spindel 
enligt ISO 19432: 5 080 v/min

Slagvolym: 98,5 cm3

Cylinderdiameter: 56 mm
Slaglängd: 40 mm
Effekt enligt ISO 7293: 5,0 kW (6,8 hk) 

vid 9 300 v/min
Tomgångsvarvtal: 2 200 v/min
Maxvarvtal för spindel 
enligt ISO 19432: 4 290 v/min

Tändstift (avstört): Bosch WSR 6 F, 
NGK BPMR 7 A

Elektrodavstånd: 0,5 mm

Bränsletankens volym: 1,2 l

Otankad, utan kapskiva, med 
vattenanslutning
TS 700: 11,6 kg
TS 800: 13,0 kg

Ytterdiameter: 350 mm
Håldiameter/spindeldiame-
ter: 20 mm
Åtdragningsmoment: 30 Nm

Kapskivor av plast
Minsta ytterdiameter för den 
yttre tryckbrickan: 1) 2) 103 mm
Max. kapdjup: 3) 125 mm
1) För Japan 118 mm
2) För Australien 118 mm
3) Om tryckbrickor med en ytterdia-

meter på 118 mm används, 
reduceras maximalt kapdjup till 
116 mm

Diamantkapskivor
Minsta ytterdiameter för den 
yttre tryckbrickan: 1) 103 mm
Max. kapdjup: 3) 125 mm
1) För Japan 118 mm
3) Om tryckbrickor med en ytterdia-

meter på 118 mm används, 
reduceras maximalt kapdjup till 
116 mm.

Ytterdiameter: 400 mm
Håldiameter/spindeldiame-
ter: 20 mm
Åtdragningsmoment: 30 Nm

Kapskivor av plast
Minsta ytterdiameter för den 
yttre tryckbrickan: 1) 2) 103 mm
Max. kapdjup: 3) 145 mm
1) För Japan 140 mm
2) För Australien 140 mm
3) Om tryckbrickor med en ytterdia-

meter på 140 mm används, 
reduceras maximalt kapdjup till 
130 mm.
TS 700, TS 800 35
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Ljud- och vibrationsvärden

Vid beräkning av ljud- och 
vibrationsnivåer tar man hänsyn till 
tomgång och fullast i förhållande 1:6.

Ytterligare uppgifter om 
överensstämmelse med 
arbetsgivardirektivet om vibrationer 
2002/44/EG finns på www.stihl.com/vib

Ljudtrycksnivå Lpekv enligt 
EN ISO 11201

Ljudeffektnivå Lwekv enligt ISO 3744

Vibrationsacceleration ahv,ekv enligt 
ISO 19432

För ljudtrycksnivån och ljudeffektnivån 
är K-värdet enligt RL 2006/42/EG = 
2,5 dB(A); för vibrationsaccelerationen 
är K-värdet enligt RL 2006/42/EG = 
2,0 m/s2.

REACH

REACH är en EU-förordning för 
registrering, bedömning och 
godkännande av kemikalier.

Se www.stihl.com/reach för information 
om att uppfylla REACH förordningen 
(EG) Nr. 1907/2006

– Sats verktyg

– STIHL kapvagn FW 20

– Monteringssats för kapvagn FW 20

– Monteringssats vattentank

– Monteringssats tryckvattentank

– Kapriktningsvisare

– Hjulsats

Aktuell information om dessa och andra 
tillbehör finns hos auktoriserade STIHL 
återförsäljare.

Diamantkapskivor
Minsta ytterdiameter för den 
yttre tryckbrickan: 1) 103 mm
Max. kapdjup: 3) 145 mm
1) För Japan 140 mm
3) Om tryckbrickor med en ytterdia-

meter på 140 mm används, 
reduceras maximalt kapdjup till 
130 mm.

TS 700: 101 dB(A)
TS 800: 100 dB(A)

TS 700: 113 dB(A)
TS 800: 113 dB(A)

Vänster 
handtag

Höger 
handtag

TS 700: 6,6 m/s2 4,5 m/s2

TS 800: 6,5 m/s2 3,9 m/s2

Tillbehör
TS 700, TS 80036



svenska
Användare av den här maskinen får 
endast utföra skötsel och 
underhållsarbete som beskrivs i den här 
skötselanvisningen. Mer avancerade 
reparationer får endast utföras av 
återförsäljare.

STIHL rekommenderar att endast 
auktoriserade STIHL-återförsäljare 
genomför underhåll och reparationer. 
Auktoriserade STIHL-återförsäljare har 
möjlighet att regelbundet delta i 
utbildningar samt att få tillgång till 
teknisk information.

Använd vid reparation endast 
reservdelar som är godkända av STIHL 
för denna maskin, eller tekniskt 
likvärdiga delar. Använd endast 
reservdelar av hög kvalitet. Annars finns 
det risk för olyckor eller skador på 
maskinen.

Vi rekommenderar att du använder 
STIHL originalreservdelar.

STIHL originalreservdelar känns igen på 
STIHL reservdelsnummer på logotypen 
{ och eventuellt på STIHL-
märket K (på mindre detaljer finns 
ibland bara detta märke).

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

intygar att

motsvarar föreskrifterna i direktiven 
98/37/EG (t.o.m. 2009-12-28), 
2006/42/EG (fr.o.m. 2009-12-29), 
2004/108/EG och 2000/14/EG och 
överensstämmer med följande 
standarder:

EN ISO 19432, EN 55012, 
EN 61000-6-1

Beräkning av den uppmätta och 
garanterade ljudeffektnivån har skett i 
enlighet med direktivet 2000/14/EG, 
bilaga V, och standarden ISO 3744.

Uppmätt ljudeffektnivå

Garanterad ljudeffektnivå

Förvaring av teknisk dokumentation:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktgodkännande

Tillverkningsår och maskinnummer 
anges på apparaten.

Waiblingen, 2009-03-30

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

e.u.

Elsner

Chef Produkt administration

Reparationsanvisningar Försäkran om 
överensstämmelse

Maskintyp: Kapmaskin
Fabrikat: STIHL
Typ: TS 700

TS 800
Serie-ID: 4224
Slagvolym: 98,5 cm3

TS 700: 115 dB(A)
TS 800: 115 dB(A)

TS 700: 117 dB(A)
TS 800: 117 dB(A)
TS 700, TS 800 37



svenska
Alla produkter från STIHL motsvarar de 
högsta kvalitetskraven.

Med certifiering från ett oberoende 
företag intygar tillverkaren STIHL att alla 
produkter uppfyller de strängaste kraven 
för den internalionella kvalitetssäkringen 
ISO 9000 då det gäller 
produktutveckling, materialanskaffning, 
produktion, montering, dokumentation 
och service.

Kvalitetscertifikat

00
0B

A
02

5 
LÄ
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suomi
Sisällysluettelo
Arvoisa asiakas,

kiitos, että valitsit STIHL-
laatutuotteen.

Tuote on valmistettu nykyaikaisin 
valmistusmenetelmin ja huolellista 
laadunvarmistusta käyttäen. Teemme 
kaikkemme, jotta olet tyytyväinen 
tähän laitteeseen ja voit työskennellä 
sillä vaivattomasti.

Jos sinulla on kysyttävää laitteesta, 
ota yhteys myyjäliikkeeseen tai 
suoraan maahantuojaan.

Terveisin

Hans Peter Stihl

Käyttöohje 40
Turvallisuusohjeet ja työtekniikka 40
Esimerkkejä käyttötavoista 47
Katkaisulaikat 50
Tekohartsilaikat 50
Timanttilaikat 51
Laakerin ja sen suojuksen 
asentaminen 53
Kiilahihnan kiristäminen 56
Katkaisulaikan asentaminen ja 
vaihtaminen 57
Polttoaine 58
Polttoaineen lisääminen 59
Moottorin käynnistäminen ja 
sammuttaminen 60
Ilmansuodatinjärjestelmä 62
Kaasuttimen säätäminen 63
Äänenvaimentimen kipinäsuojus 64
Sytytystulpan tarkastaminen 65
Käynnistysnarun ja palautusjousen 
vaihtaminen 66
Kiilahihnan vaihtaminen 67
Ohjausvaunu 68
Laitteen säilytys 68
Huolto- ja hoito-ohjeita 69
Kulutuksen minimointi ja vaurioiden 
välttäminen 71
Tärkeät osat 72
Tekniset tiedot 74
Lisävarusteet 75
Korjausohjeita 76

EY-vaatimuksenmukaisuus-
vakuutus 76
Laatutodistus 77
TS 700, TS 800 39
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Kuvasymbolit

Tässä käyttöohjeessa selostetaan 
kaikkien laitteessa olevien 
kuvasymbolien merkitys.

Tekstiin liittyvät merkinnät

Tekninen tuotekehittely

STIHL kehittää jatkuvasti koneitaan ja 
laitteitaan, minkä vuoksi se pidättää 
oikeuden toimitusten laajuuden muotoa, 
tekniikkaa ja varustusta koskeviin 
muutoksiin.

Käyttöohjeessa annettujen tietojen ja 
kuvien perusteella ei näin ollen voida 
esittää vaateita.

Noudata maakohtaisia 
turvallisuusohjeita ja -määräyksiä – 
esim. ammattijärjestöjen, 
vakuutusyhtiöiden ja 
työturvallisuusviranomaisten antamia 
ohjeita.

Kun työskentelet moottorilaitteella 
ensimmäistä kertaa: pyydä myyjältä tai 
muulta ammattilaiselta perehdytystä 
laitteen turvalliseen käyttöön tai osallistu 
sen käyttöön opastavalle kurssille.

Alaikäiset eivät saa käyttää tätä 
moottorikäyttöistä laitetta – lukuun 
ottamatta 16 vuotta täyttäneitä, jotka 
käyttävät laitetta koulutuksensa 
puitteissa valvonnan alaisina.

Pidä lapset, kotieläimet ja ulkopuoliset 
kaukana laitteesta.

Kun et käytä moottorilaitetta, sijoita se 
niin, että se ei aiheuta kenellekään 
vaaraa. Varmista, että asiattomat eivät 
pääse käsiksi moottorilaitteeseen.

Käyttäjä on vastuussa toisille ihmisille ja 
heidän omaisuudelleen aiheutuvista 
tapaturmista ja vahingoista.

Saat luovuttaa tai lainata 
moottorilaitteen vain henkilöille, jotka 
ovat perehtyneet tähän malliin ja sen 
käyttöön – anna käyttöohje mukaan.

Meluisten moottorilaitteiden käyttöaikaa 
on voitu rajoittaa kansallisten 
määräysten lisäksi myös alueellisilla ja 
paikallisilla määräyksillä.

Kun käytät moottorilaitetta, sinun tulee 
olla levännyt, terve ja hyväkuntoinen.

Jos sinun on terveydellisistä syistä 
käsketty välttää rasitusta, kysy 
lääkäriltä, saatko käyttää 
moottorilaitetta.

Sydämentahdistimen käyttäjät: Tämän 
laitteen sytytysjärjestelmä tuottaa 
erittäin heikon sähkömagneettisen 
kentän. Emme voi täysin sulkea pois 
mahdollisuutta, että sillä voi olla 
vaikutusta joidenkin 
sydämentahdistimien toimintaan. 
Terveysriskien välttämiseksi STIHL 
suosittaa, että kysyt lääkärisi ja 
sydämentahdistimen valmistajan kantaa 
asiaan.

Moottorilaitetta ei saa käyttää alkoholin, 
reaktiokykyä heikentävien lääkkeiden 
eikä huumaavien aineiden vaikutuksen 
alaisena.

Älä työskentele huonolla säällä 
(lumipyryssä, liukkaalla kelillä, 
myrskyisellä säällä) – suuri 
tapaturmavaara!

Moottorilaitetta saa käyttää ainoastaan 
katkaisulaikalla katkaisuun. Se ei 
sovellu puun tai puisten esineiden 
katkaisuun.

Käyttöohje

Ihmisten onnettomuus- ja 
loukkaantumisvaaraa sekä 
esinevahinkoja koskeva varoitus.

Laitteen tai sen yksittäisten osien 
vaurioitumista koskeva varoitus.

Turvallisuusohjeet ja 
työtekniikka

Erityiset turvatoimenpi-
teet ovat tarpeen 
työskenneltäessä laikka-
leikkurilla, sillä laikka 
pyörii erittäin korkealla 
kierrosluvulla.

Lue koko käyttöohje huo-
lellisesti ennen 
ensimmäistä käyttöker-
taa ja säilytä se 
myöhempää käyttöä var-
ten. Turvallisuusohjeiden 
noudattamatta jättämi-
nen voi olla 
hengenvaarallista.
TS 700, TS 80040
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Asbestipöly on erittäin vaarallista 
terveydelle – älä leikkaa asbestia!

Moottorilaitetta ei saa käyttää muihin 
tarkoituksiin. Se voi aiheuttaa 
työtapaturman tai vahingoittaa 
moottorilaitetta.

Älä tee laitteeseen muutoksia – ne 
voivat vaarantaa sinun ja muiden 
turvallisuuden. STIHL ei vastaa henkilö- 
ja esinevahingoista, jotka johtuvat 
muiden kuin sallittujen lisälaitteiden 
käytöstä.

Asenna laitteeseen ainoastaan STIHLIN 
nimenomaan tähän moottorilaitteeseen 
hyväksymiä tai teknisesti samantasoisia 
katkaisulaikkoja tai lisävarusteita. 
Lisätietoja saat alan liikkeestä. Käytä 
ainoastaan laadukkaita katkaisulaikkoja 
ja lisävarusteita. Heikkolaatuisten osien 
käyttö voi aiheuttaa tapaturman tai 
vahingoittaa moottorilaitetta.

STIHL suosittelee alkuperäisten STIHL-
katkaisulaikkojen ja lisävarusteiden 
käyttöä. Ne on suunniteltu juuri tähän 
laitteeseen ja tämän laitteen käyttäjän 
tarpeisiin sopiviksi.

Älä käytä painepesuria laitteen 
puhdistukseen. Voimakas suihku voi 
vaurioittaa laitteen osia.

Älä suihkuta laitteeseen vettä.

Vaatetus ja varusteet

Käytä asianmukaista vaatetusta ja 
varusteita.

Käytä terästä leikatessasi huonosti 
syttyvästä materiaalista (esim. nahasta 
tai palamista hidastavaksi käsitellystä 
puuvillasta) valmistettuja vaatteita – ei 
synteettisiä kuituja – kipinät 
aiheuttavat palovaaran! 

Vaatteissa ei saa olla syttyviä aineita 
(lastuja, polttoainetta, öljyä tms.).

Älä käytä vaatteita, jotka voivat juuttua 
laitteen liikkuviin osiin – äläkä myöskään 
huivia, solmiota tai koruja. Sido pitkät 
hiukset kiinni.

Pelkkä kasvosuojus ei suojaa silmiä 
tarpeeksi.

Työskentelyn aikana voi syntyä pölyä 
(esim. leikattavasta aineesta irtoavia 
kiteitä), höyryä ja savua – vaara 
terveydelle!

Jos pölyäminen on runsasta, käytä 
pölysuojainta.

Jos höyryjen ja savun muodostuminen 
on todennäköistä (esim. leikattaessa 
komposiittia), käytä hengityssuojainta.

Käytä henkilökohtaista 
kuulonsuojainta – esim. korvatulppia.

STIHL-henkilönsuojaimien valikoima on 
kattava.

Moottorilaitteen kuljettaminen

Sammuta moottori aina.

Kanna laitetta vain putkikahvasta – 
katkaisulaikka taaksepäin – kuuma 
äänenvaimennin vartalostasi poispäin.

Älä käytä raivausteriä 
äläkä kovametallin, kiven 
tai puun leikkaamiseen 
tarkoitettuja tai hammas-
tettuja laikkoja – 
hengenvaara! Katkaisu-
laikoista irtoaa tasaisesti 
pieniä hiukkasia, kun taas 
raivausterän leikkuuham-
paat voivat juuttua kiinni 
leikattavaan materiaaliin. 
Tästä seuraa, että laite 
leikkaa erittäin aggressii-
visesti, mikä voi aiheuttaa 
hallitsemattoman, erittäin 
vaarallisen takapotkun.

Vaatteiden tulee olla sopi-
via työhön, ne eivät saa 
haitata työskentelyä. 
Käytä vartalonmyötäisiä 
vaatteita kuten haalaria, 
älä kuitenkaan käytä 
työtakkia.

Käytä turvajalkineita, 
joissa on karkeasti kuvi-
oitu, liukuesteinen pohja 
ja teräskärki.

Käytä suojakypärää, kun 
on alas putoavien esinei-
den vaara. Käytä 
kasvonsuojusta ja ehdot-
tomasti suojalaseja – 
ympärisinkoavien esinei-
den vaara.

Käytä vankkoja turvakä-
sineitä – mieluiten 
nahkaisia.
TS 700, TS 800 41
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Varo koskemasta kuumiin koneenosiin, 
erityisesti äänenvaimentimeen – 
palovammojen vaara!

Älä koskaan kuljeta moottorilaitetta 
katkaisulaikan ollessa asennettuna – 
katkeamisvaara!

Ajoneuvoissa: Varmista, että 
moottorilaite ei pääse kaatumaan eikä 
polttoainetta valumaan ulos.

Tankkaus

Sammuta moottori ennen tankkausta.

Älä tankkaa, jos moottori on vielä käytön 
jäljiltä kuuma – polttoainetta voi läikkyä 
yli – palovaara!

Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti, 
jotta säiliön ylipaine pääsee 
purkautumaan hitaasti ja jotta 
polttoainetta ei pääse läikkymään ulos.

Tankkaa ainoastaan hyvin tuulettuvassa 
paikassa. Jos polttoainetta pääsee 
läikkymään, puhdista moottorilaite heti – 
vältä läikyttämästä polttoainetta 
vaatteillesi. Jos näin käy, vaihda 
vaatteet heti.

Moottorin rungolle, erityisesti 
kaasuttimen lähelle, saattaa kertyä 
pölyä. Jos bensiini pääsee kosketuksiin 
pölyn kanssa, syntyy palovaara. 
Puhdista moottorin runko säännöllisesti 
pölystä.

Eri laikkaleikkurimalleissa voi olla 
erilaisia polttoainesäiliön korkkeja:

Bajonettilukitus

Älä koskaan avaa tai sulje 
bajonettikorkkia työkalulla. Korkki voi 
vahingoittua ja polttoainetta valua ulos.

Sulje bajonettikorkki tankkauksen 
jälkeen huolellisesti.

Kierrekorkki

Näin vähenee vaara, että 
polttoainesäiliön korkki irtoaa moottorin 
tärinän vuoksi ja polttoainetta pääsee 
valumaan ulos.

Laikkaleikkuri, karan laakerointi

Karan moitteeton laakerointi takaa, että 
timanttilaikka pyörii tasaisesti – 
tarkistuta tarvittaessa alan liikkeessä.

Katkaisulaikat

Oikean katkaisulaikan valinta

Katkaisulaikkojen on oltava 
käsivaraiseen leikkaamiseen 
tarkoitettuja. Älä käytä muita laikkoja tai 
lisälaitteita – onnettomuusvaara!

Eri katkaisulaikat on tarkoitettu eri 
materiaaleille: huomioi laikkojen 
merkinnät.

STIHL suosittelee käyttämään yleensä 
märkäkatkaisua.

Tarkista, että karanreiässä ei ole 
vaurioita. Älä käytä katkaisulaikkaa, 
jonka karanreikä on vahingoittunut – 
onnettomuusvaara!

Tarkista ennen asentamista, että 
käytetyissä katkaisulaikoissa ei ole 
halkeamia, murtumia, etteivät ne ole 
keskeltä kuluneita, etteivät ne ole 
epätasaisia, ettei niissä ole merkkejä 
väsymisestä, etteivät segmentit ole 
vaurioituneet tai kokonaan hävinneet, 

älä tankkaa avotulen 
lähellä – älä läikytä polt-
toainetta – älä tupakoi.

Tarkista, että korkki on tii-
vis! Jos polttoainetta 
pääsee vuotamaan, älä 
käynnistä moottoria – 
palovammojen aiheut-
tama hengenvaara!

Kiristä kierrekorkki tank-
kauksen jälkeen niin 
tiukalle kuin mahdollista.

Huomaa katkaisulaikan 
ulkohalkaisija.

Laikassa olevan karan-
reiän halkaisijan on 
oltava sama kuin laikka-
leikkurin akselin 
halkaisija.

Laikan suurimman salli-
tun kierrosluvun tulee olla 
yhtä suuri tai suurempi 
kuin laikkaleikkurin karan 
maksimipyörimisnopeus 
– ks. Tekniset tiedot.
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ettei laikoissa ole merkkejä 
ylikuumenemisesta ja ettei laikan reikä 
ole vaurioitunut.

Älä koskaan käytä murtuneita, 
halkeilleita tai taipuneita laikkoja.

Älä koskaan suorista timanttilaikkoja.

Älä käytä lattialle pudonnutta laikkaa – 
vahingoittuneet katkaisulaikat voivat 
katketa – onnettomuusvaara!

Huomaa hartsipohjaisten laikkojen 
viimeinen käyttöpäivä.

Katkaisulaikan asentaminen

Tarkista laikkaleikkurin kara. Älä käytä 
leikkuria, jonka kara on vaurioitunut – 
onnettomuusvaara!

Huomioi timanttilaikkojen kiertosuuntaa 
osoittavat nuolet.

Aseta etumainen puristuslevy paikalleen 
– kiristä kiristysruuvi tiukalle – pyöritä 
katkaisulaikkaa ja tarkasta samalla 
silmämääräisesti, että laikka pyörii 
tasaisesti.

Katkaisulaikkojen varastointi

Säilytä katkaisulaikkoja kuivassa, 
pakkaselta suojatussa paikassa 
tasaisella alustalla ja tasaisessa 
lämpötilassa –murtumis- ja 
halkeiluvaara!

Säilytä laikat siten, että ne eivät pääse 
putoamaan lattialle tai iskeytymään 
muita esineitä vasten.

Ennen käynnistämistä

Tarkista, että laikkaleikkuri on 
käyttökunnossa – noudata käyttöohjeen 
vastaavia kohtia:

– Laikan tulee soveltua leikattavaan 
materiaaliin, sen tulee olla 
moitteettomassa kunnossa ja oikein 
asennettu (oikea kiertosuunta, 
tiukasti kiinni)

– Tarkista, että laikansuojus on 
tiukasti kiinni – jos suojus on 
löysällä, vie leikkuri huoltoon

– kaasuliipaisimen ja liipaisimen 
varmistimen on liikuttava 
vaivattomasti – kaasuliipaisimen on 
palauduttava itsestään 
joutokäyntiasentoon

– Yhdistelmäkatkaisin / 
yhdistelmävipu / pysäytin on voitava 
viedä helposti asentoon STOP tai 0

– Tarkista, että sytytystulpan pistoke 
on kunnolla kiinni – jos pistoke on 
löysällä, voi syntyä kipinöitä, jotka 
saattavat sytyttää ulostulevan 
polttoine-ilmaseoksen palamaan – 
palovaara!

– Hallinta- ja turvalaitteisiin ei saa 
tehdä muutoksia

– Kädensijojen on oltava puhtaita ja 
kuivia eikä niissä saa olla öljyä eikä 
likaa – jotta laikkaleikkurin 
ohjaaminen on turvallista

Moottorilaitetta saa käyttää vain, jos se 
on käyttöturvallisessa kunnossa – 
onnettomuusvaara!

Moottorin käynnistäminen

Vähintään 3 metrin päässä 
tankkauspaikasta, ei suljetuissa tiloissa.

Alustan on oltava tasainen. Ota vakaa ja 
turvallinen asento ja pidä 
moottorilaitteesta tukevasti kiinni – 

laikkaleikkuri ei saa koskea muihin 
esineisiin tai maahan eikä se saa olla 
leikkuuraossa.

Katkaisulaikka voi pyöriä heti 
käynnistyksen jälkeen.

Moottorilaitetta saa käyttää vain yksi 
henkilö kerrallaan. Muut ihmiset on 
pidettävä loitolla – myös 
käynnistettäessä.

Älä käynnistä moottoria kädessä. 
Käynnistä se käyttöohjeessa kuvatulla 
tavalla.

Katkaisulaikka pyörii vielä jonkin aikaa 
sen jälkeen, kun kaasuliipaisimesta on 
päästetty irti – jälkikäynnin aiheuttama 
loukkaantumisvaara!

Laitteen käsittely

Käytä laikkaleikkuria ainoastaan 
käsivaraiseen katkaisuun tai STIHL-
ohjausvaunuun asennettuna.

Käsivarainen katkaisu

Pidä moottorilaitteesta aina molemmin 
käsin kiinni: oikea käsi 
takakädensijassa – myös vasenkätiset. 
Laitteen turvallinen ohjaaminen 
onnistuu parhaiten pitämällä peukaloilla 
kiinni hallintakahvasta ja kädensijasta.
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Kun laikkaleikkuria liikutetaan laikan 
pyöriessä nuolen suuntaan, syntyy 
voima, joka pyrkii kaatamaan laitteen.

Leikattavan materiaalin on oltava 
vankasti paikoillaan ja laitetta liikutetaan 
sitä kohti – ei koskaan päinvastoin.

Ohjausvaunu

STIHL-laikkaleikkurin voi asentaa 
STIHL-ohjausvaunuun.

Suojus

Säädä katkaisulaikan suojus oikein: 
irtoavien kappaleiden tulee ohjautua 
käyttäjästä ja laitteesta poispäin.

Huomioi irtoavien kappaleiden 
lentosuunta.

Työskentely

Vaaran uhatessa tai hätätapauksessa 
sammuta moottori heti – vie 
yhdistelmäkatkaisin / yhdistelmävipu / 
pysäytin asentoon STOP tai 0.

Tarkista, että moottorin joutokäynti on 
moitteetonta, jotta katkaisulaikkaa ei 
enää pyöritetä, kun kaasuliipaisimesta 
on päästetty irti ja se pysähtyy.

Tarkista joutokäynnin säätö 
säännöllisesti ja korjaa sitä tarvittaessa. 
Jos katkaisulaikka pyörii siitä huolimatta 
joutokäynnillä, vie laite huoltoon.

Raivaa työskentelyalue – varo esteitä, 
kuoppia ja ojia.

Noudata varovaisuutta 
työskennellessäsi liukkailla, märillä tai 
lumisilla pinnoilla, mäissä ja 
epätasaisessa maastossa tms. 
liukastumisvaara!

Älä työskentele tikapuilla tai muissa 
epävakaissa paikoissa. Älä leikkaa 
hartiakorkeuden yläpuolelta tai yhdellä 
kädellä – onnettomuusvaara!

Seiso tukevasti ja vakaasti.

Älä työskentele yksin – ole aina 
huutoetäisyydellä muihin ihmisiin, jotta 
hätätilanteessa apu on lähellä.

Työskentelyalueella ei saa olla muita 
ihmisiä – pidä riittävä etäisyys muihin, 
jotta nämä eivät altistu melulle ja 
ympärisinkoaville esineille.

Noudata erityistä varovaisuutta 
käyttäessäsi kuulonsuojaimia, sillä 
tällöin on vaikeampi kuulla vaaraa 
ilmaisevia ääniä (huudot, äänimerkit 
yms.).

Pidä riittävästi taukoja.

Työskentele rauhallisesti ja harkitusti – 
vain valoisaan aikaan ja näkyvyyden 
ollessa hyvä. Ole varovainen, älä 
vaaranna muita.

Työskennellessäsi ojissa, notkoissa tai 
muissa ahtaissa paikoissa huolehdi, että 
ilma pääsee vaihtumaan riittävästi – 
myrkytyksen aiheuttama 
hengenvaara!

Keskeytä työnteko välittömästi, mikäli 
ilmenee pahoinvointia, päänsärkyä, 
näköhäiriöitä (esim. kapeneva 
näkökenttä), kuulohäiriöitä, huimausta 
tai keskittymiskyvyn heikkenemistä – 
nämä oireet voivat aiheutua mm. liian 
suuresta pakokaasupitoisuudesta – 
tapaturmavaara!

Älä tupakoi moottorilaitetta 
käyttäessäsi ja sen välittömassa 
läheisyydessä – palovaara!

Jos moottorilaitteeseen on kohdistunut 
tavallista käyttöä suurempi rasitus 
(esim. isku tai putoaminen), tarkasta 
laitteen kunto ennen kuin jatkat käyttöä 
– ks. myös kohta Ennen käynnistystä. 
Tarkista erityisesti, että 
polttoainejärjestelmässä ei ole vuotoja 
ja että turvalaitteet toimivat kunnolla. 
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Moottorilaite synnyttää 
myrkyllisiä pakokaasuja 
niin pian kuin moottori 
käy. Kaasut voivat olla 
hajuttomia ja näkymättö-
miä. Ne voivat sisältää 
palamatonta hiilivetyä ja 
bentseeniä. Älä koskaan 
käytä moottorilaitetta sul-
jetussa tai huonosti 
ilmastoidussa tilassa – 
tämä koskee myös kata-
lysaattorilla varustettuja 
koneita.
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Moottorilaitetta ei saa käyttää, jos et voi 
taata sen käyttöturvallisuutta. Jos et ole 
varma, kysy neuvoa huollosta.

Älä työskentele käynnistyskaasulla – 
moottorin kierroslukua ei voi säätää, kun 
kaasuliipaisin on tässä asennossa.

Älä koskaan koske kädellä tai muulla 
ruumiinosalla pyörivään 
katkaisulaikkaan.

Tarkista työskentelypaikka. Varmista, 
että putket ja sähköjohdot eivät pääse 
vahingoittumaan.

Älä käytä laitetta palamaan syttyvien 
aineiden tai palavien kaasujen lähellä.

Älä leikkaa putkia, peltitynnyreitä tai 
muita astioita, jos et ole varma, että 
niissä ei ole höyrystyviä tai palavia 
aineita.

Älä anna moottorin käydä ilman 
valvontaa. Sammuta moottori aina, kun 
keskeytät työnteon (esim. taukojen 
ajaksi).

Ennen kuin asetat laikkaleikkurin 
maahan:

– Sammuta moottori

– Odota, että katkaisulaikka on 
pysähtynyt

Jos laite alkaa käyttäytyä leikattaessa 
poikkeavalla tavalla (esim. tavallista 
suurempi tärinä tai pienempi 
leikkuuteho), keskeytä työnteko ja 
korjaa muutoksen aiheuttaneet viat.

Reaktiovoimat

Yleisimmät reaktiovoimat ovat 
takapotku ja eteenpäin tempautuminen.

Takapotkun aiheuttama vaara

Takapotku voi aiheuttaa 
hengenvaarallisia vammoja.

Takapotkun aikana laikkaleikkuri 
kimpoaa äkillisesti ja 
kontrolloimattomasti käyttäjää kohti.

Takapotku voi syntyä esim. kun

– laikka juuttuu kiinni, varsinkin 
yläneljänneksestään

– katkaisulaikka hankautuu johonkin 
kiinteään esineeseen, jolloin sen 
pyörimisvauhti hidastuu 
huomattavasti

Takapotkuvaaran vähentäminen

– Työskentele harkitusti ja 
oikeaoppisesti

– Ota leikkurista molemmin käsin 
tukeva ote

– Älä leikkaa katkaisulaikan 
yläneljänneksellä. Noudata 
äärimmäistä varovaisuutta 
viedessäsi katkaisulaikkaa 
leikkuurakoon. Älä väännä laikkaa 
tai työnnä sitä kovalla voimalla.

– Varaudu työskennellessäsi siihen, 
että leikkuurako voi leikattavan 
materiaalin liikkumisen takia tai 
jostain muusta syystä sulkeutua, 
jolloin katkaisulaikka voi jumiutua

– Kiinnitä työstettävä esine tukevasti 
ja tue sitä niin, että leikkuurako 
pysyy avoimena sekä leikattaessa 
että leikkauksen jälkeen

– Leikkaa timanttilaikoilla 
märkäleikkauksella

– Keinohartsilaikat on tarkoitettu 
kuiva- tai märkäkatkaisuun, mallista 
riippuen. Leikkaa vain 
märkäleikkaukseen tarkoitetuilla 
keinohartsilaikoilla vain 
märkäleikkauksella

Tarkista katkaisulaikka 
usein ja vaihda se heti 
uuteen, jos siinä ilmenee 
halkeamia, kupruja tai 
muita vahinkoja (esim. 
ylikuumenemista) – kat-
keamisen aiheuttama 
tapaturmavaara!
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Nykiminen

Laikkaleikkuri nykii käyttäjästä 
katsottuna eteenpäin, kun laikkaleikkuri 
koskettaa leikattavaa kohdetta ylhäältä 
käsin.

Työskentely – katkaisu

Mikään kehonosa ei saa olla 
katkaisulaikan kääntöalueella.

Älä nojaudu työskennellessäsi liikaa 
eteen äläkä koskaan kumarru 
katkaisulaikan ylle, varsinkin, jos suojus 
on vedetty taakse.

Älä työskentely olkapääkorkeuden 
yläpuolella.

Laikkaleikkuria saa käyttää ainoastaa 
katkaisuleikkuuseen. Se ei sovellu 
esineiden nostamiseen tai lapioimiseen.

Älä paina laikkaleikkuria alaspäin.

Määritä ensin leikkuusuunta ja aseta 
leikkuri vasta sitten leikattavaan 
kohtaan. Älä muuta katkaisusuuntaa 
leikkauksen aikana. Älä koskaan työnnä 
voimalla tai iske laitetta 
katkaisusaumaan – älä pudota laitetta 
katkaisusaumaan – murtumisvaara!

Timanttikatkaisulaikat: Leikkuutehon 
laskiessa tarkasta timanttikatkaisulaikan 
terävyys, teroita tarvittaessa. Leikkaa 
hetki rakeista materiaalia, kuten 
hiekkakiveä, siporeksia tai asfalttia.

Leikkuun loppuvaiheessa katkaisulaikka 
ei enää tue leikkuria. Käyttäjän on tällöin 
otettava laitteen paino vastaan – 
vaarana on laitteen hallinnan 
menetys!

Älä päästä sähköjohdoille vettä tai 
mutaa – sähköiskun vaara!

Jotta jäljestä tulisi mahdollisimman siisti: 
vedä laikka mahdollisuuksien mukaan 
työstettävään materiaaliin tai liikuttele 
sitä edestakaisin leikkuusuunnassa – 
älä työnnä.

Käytä timanttilaikoilla leikatessasi 
märkäleikkausta – käytä esim. STIHLin 
vesiliitäntää.

Keinohartsilaikat on tarkoitettu kuiva- tai 
märkäkatkaisuun, mallista riippuen.

Käytä märkäleikkaukseen tarkoitetuilla 
keinohartsilaikoilla leikatessasi 
märkäleikkausta – käytä esim. STIHLin 
vesiliitäntää.

Leikkaa vain kuivaleikkaukseen 
tarkoitetuilla keinohartsilaikoilla vain 
kuivaleikkauksella. Tämän tyyppiset 
keinohartsilaikat tylsyvät ja menettävät 
katkaisutehonsa nopeasti, jos käytät 
niitä märkäleikkaukseen. Jos 
tekohartsilaikat kastuvat leikkauksen 
aikana (esim. putkissa olevien 
lätäköiden tai muun veden vuoksi), älä 
lisää leikkuupainetta, vaan pidä se 
entisellään – murtumisvaara! 
Kastuneet tekohartsilaikat on käytettävä 
heti.

Ohjausvaunu

Raivaa tie vapaaksi ohjausvaunulle. Jos 
ohjausvaunua työnnetään esineiden yli, 
voi laikka vääntyä leikattaessa – 
murtumisvaara!

Tärinä

Laitteen pitempiaikainen käyttö voi 
aiheuttaa tärinästä johtuvia käsien 
verenkiertohäiriöitä (valkosormisuus).

Yleistä kaikille sopivaa käyttöaikaa ei voi 
ilmoittaa, sillä käyttöaika riippuu monista 
tekijöistä.

Voit käyttää laitetta kauemmin, kun

– suojaat kädet (lämpimillä käsineillä)

– pidät välillä taukoja

Vie katkaisulaikka leik-
kausrakoon suoraan – 
älä taivuta sitä tai kuor-
mita sitä sivulta.

Älä leikkaa sivusta äläkä 
hankaa.
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Terästä leikatessasi: heh-
kuvien hiukkasten 
aiheuttama palovaara!
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Käyttöaikaa lyhentää:

– käyttäjän verenkierto-ongelmat 
(oireet: usein kylmiltä tuntuvat tai 
kutisevat sormet)

– alhainen ulkoilman lämpötila

– tiukka puristusote (tiukka ote estää 
verenkiertoa).

Mikäli laitteen säännöllisen ja 
pitkäaikaisen käytön yhteydessä 
ilmenee oireita (esim. sormien kutina), 
suosittelemme lääkärintarkastusta.

Huolto- ja korjaustyöt

Huolla moottorilaitettasi säännöllisesti. 
Tee ainoastaan tässä käyttöohjeessa 
kuvattuja huolto- ja korjaustöitä Muut 
työt on teetettävä alan ammattilaisella.

STIHL suosittelee, että kaikki huolto- ja 
korjaustyöt teetetään ainoastaan 
valtuutetulla STIHL-huollolla. STIHL-
jälleenmyyjät saavat säännöllisesti 
koulutusta ja teknisiä tiedotteita.

Käytä ainoastaan korkealaatuisia 
varaosia. Huonompilaatuisten 
varusteiden käyttö voi aiheuttaa 
tapaturmia tai vahingoittaa laitetta. 
Lisätietoa saat alan liikkeistä.

STIHL suosittelee alkuperäisten STIHL-
varaosien käyttöä. Ne on suunniteltu 
kyseiseen laitteeseen ja käyttäjän 
tarpeisiin sopiviksi.

Kun teet korjaus-, huolto- ja 
puhdistustöitä sammuta aina moottori 
ja irrota sytytystulpan pistoke – 
loukkaantumisvaara, jos moottori 
käynnistyy vahingossa! – Poikkeus: 
kaasuttimen ja joutokäynnin säätö.

Kun sytytystulpan pistoke tai 
sytytystulppa on irrotettu, käytä 
käynnistintä vain liukukytkin / 
käynnistysvipu / pysäytyskytkin 
asennossa STOP tai 0 – tulipalon 
vaara sylinterin kipinöinnin vuoksi.

Älä huolla tai säilytä moottorilaitetta 
avotulen lähellä – polttoaineen 
aiheuttama palovaara!

Tarkista säännöllisesti, että 
polttoainesäiliön korkki ei vuoda.

Käytä ainoastaan moitteettomassa 
kunnossa olevia STIHLIN suosittelemia 
sytytystulppia – ks. Tekniset tiedot.

Tarkista sytytysjohto (eristys kunnossa, 
liitäntä kunnollinen).

Tarkista, että äänenvaimennin on 
moitteettomassa kunnossa.

Älä käytä laitetta, jossa on viallinen 
äänenvaimennin tai jossa ei ole 
äänenvaimenninta – palovaara! – 
kuulovammojen vaara!

Älä koske kuumaan 
äänenvaimentimeen – palovammojen 
vaara!

Tarkista laitteen alaosan 
kumivaimentimet – laite ei saa hangata 
maata vasten – laite voi vahingoittua!

Tärinänvaimentimien kunto vaikuttaa 
tärinän määrään – tarkasta 
tärinänvaimentimet säännöllisesti.

Leikkaa timanttikatkaisulaikoilla vain 
märkäleikkausta käyttäen

Käyttöajan ja leikkausnopeuden 
parantaminen

Katkaisulaikkaan johdetaan vettä.

Pölyn sitominen

Syötä katkaisulaikkaan vettä vähintään 
0,6 l/min.

Vesiliitäntä

– Laitteen vesiliitäntä kaikille veden 
liittämistavoille

– painevesisäiliö 10 l pölyn 
sitomiseen

– ohjausvaunussa käytettävä 
vesisäiliö pölyn sitomiseen

Keinohartsilaikat kuiva- tai 
märkäkatkaisuun – malin mukaan

Keinohartsilaikat on tarkoitettu kuiva- tai 
märkäkatkaisuun, mallista riippuen.

Esimerkkejä käyttötavoista
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Vain kuivakatkaisuun tarkoitetut 
keinohartsilaikat

Käytä kuivakatkaisussa sopivaa 
pölysuojusta.

Jos höyryjen ja savun muodostuminen 
on todennäköistä (esim. leikattaessa 
komposiittia), käytä hengityssuojainta.

Vain märkäkatkaisuun tarkoitetut 
keinohartsilaikat

Pölyämisen vähentämiseksi johda 
katkaisulaikkaan vettä vähintään 
1 l/min. Jotta katkaisuteho ei vähene, 
johda katkaisulaikkaan vettä 
korkeintaan 4 l/min.

Työn jälkeen kuivaa katkaisulaikka 
käyttämällä laikkaleikkuria n. 3 - 6 s 
työskentelykierroksilla ilman vettä.

– Laitteen vesiliitäntä kaikille veden 
liittämistavoille

– painevesisäiliö 10 l pölyn 
sitomiseen

– ohjausvaunussa käytettävä 
vesisäiliö pölyn sitomiseen

Kun käytät timantti- ja 
keinokuitukatkaisulaikkoja:

Katkaistavat kohteet

– eivät saa olla tyhjän päällä

– kiinnitettävä siten, että ne eivät 
pyöri tai luista alta

– on kiinnitettävä siten, että ne eivät 
heilu

Leikatut osat

Murtumien, lovien yms. kohdalla 
leikkausvaiheiden oikea järjestys on 
tärkeä. Suorita viimeinen leikkausvaihe 
aina siten, että katkaisulaikka ei jumitu ja 
että irronnut osa ei vahingoita laitetta 
käyttävää henkilöä.

Jätä tarvittaessa pieniä välikappaleita, 
jotka pitävät irrotettavan osan 
paikallaan. Murra välikappaleet 
myöhemmin.

Määritä ennen osan lopullista 
irrottamista:

– kuinka painava osa on

– kuinka se saattaa liikkua 
irrottamisen jälkeen

– onko se jännittyneenä

Varmista, ettei auttavat henkilöt joudu 
vaaraan osaa irrottaessasi.

Katkaiseminen vaiheittain

N Piirrä katkaisuviiva (A)

N Leikkaa katkaisuviivaa pitkin. Jos 
linjaa on korjattava, älä käännä 
katkaisulaikkaa, vaan vie se uraan 
uudelleen – leikkaussyvyys saa olla 
työkertaa kohti enintään 5 - 6 cm. 
Katkaise paksut materiaalit useassa 
vaiheessa

N Katkaise suuret seinänpaksuudet 
tasaisilla edestakaisliikkeillä

Käytä katkaisulaikkaa 
vain veden kanssa.
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Levyjen katkaiseminen

N Kiinnitä levy luistamattomalle 
alustalle

N Hierrä ohjausura (A) piirrettyä viivaa 
pitkin

N Syvennä halkaisusaumaa (B) 
tasaisin edestakaisliikkein

N Jätä pitopuu (C) paikalleen

N Halkaise levy ensin leikkauspäistä 
niin, että materiaali ei murru

N Murra levy

N Leikkaa kaarteet useassa 
vaiheessa – varmista, että 
katkaisulaikka ei pääse 
kääntymään

Pyöreiden ja onttojen osien katkaisu

N Estä putkien, pyöreiden runkojen 
jne. liikkuminen paikaltaan

N Vältä katkaisuviivaa määrittäessäsi 
erityisesti katkaisuviivan suuntaisia 
raudoituksia

N Tee ohjausura piirrettyä 
katkaisuviivaa pitkin

N Syvennä katkaisusaumaa tasaisin 
edestakaisliikkein – työnnä 
ohjausuraa pitkin täyteen 
leikkaussyvyyteen – älä käännä 
katkaisulaikkaa korjataksesi liikettä 
– jätä tarvittaessa leikkaamatta 
pieniä välejä, ne pitävät osan 
paikallaan. Murra välikappaleet 
myöhemmin

Putken muotoleikkaus

N Piirrä katkaisuviiva

N Tee ohjausura piirrettyä 
katkaisuviivaa pitkin – aloita 
lakipisteestä ja leikkaa molemmille 
sivuille päin

N Katkaise putket, pyöreät kappaleet 
jne. katkaisuviivan päiden alueelta, 
jotta materiaali ei murru

N Syvennä katkaisusaumaa tasaisin 
edestakaisliikkein – aloita 
lakipisteestä ja ohjaa molemmille 
sivuille päin – työnnä ohjausuraa 
pitkin täyteen leikkaussyvyyteen – 
älä käännä katkaisulaikkaa 
korjataksesi liikettä – jätä 

Näitä viivoja pitkin leikkaaminen 
käsin vaatii erityistä varovaisuutta 
ja tarkkuutta.
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tarvittaessa leikkaamatta pieniä 
välejä, ne pitävät osan paikallaan. 
Murra välikappaleet myöhemmin

Katkaisulaikkoihin kohdistuu varsinkin 
käsivaraisessa leikkauksessa suuri 
rasitus.

STIHLin ja tunnettujen 
laikkavalmistajien yhteistyössä 
kehittämät katkaisulaikat ovat 
korkealaatuisia ja käyttötarkoituksensa 
ja leikkurin moottorin tehon mukaisia.

Ne pitävät korkean laadun koko 
käyttöikänsä ajan.

Kuljetus ja varastointi

– Älä kuljeta äläkä säilytä 
katkaisulaikkoja suorassa 
auringonvalossa tai muuten 
kuumassa

– Vältä töytäisyjä ja iskuja

– Säilytä katkaisulaikat kuivassa ja 
mahdollisimman tasaisessa 
lämpötilassa tasaisella alustalla ja 
alkuperäispakkauksissa pinottuina.

– Älä säilytä katkaisulaikkoja 
syövyttävien nesteiden lähellä

– Älä säilytä katkaisulaikkoja 
pakkasessa

Keinohartsikatkaisulaikkojen käyttö on 
taloudellista eivätkä ne kulu 
tarpeettomasti, kun käytät 
käyttötarkoitukseen soveltuvaa laikkaa. 
Valintaa helpottavat merkinnät

– etiketissä

– pakkauksessa 
(käyttösuositustaulukko).

Keinohartsiset STIHL-katkaisulaikat 
sopivat mallista riippuen seuraavien 
materiaalien katkaisuun:

– asfaltti

– betoni

– kivi

– valurautaputket

– teräs.

STIHLIN keinohartsiset katkaisulaikat 
eivät sovellu rautatiekiskojen 
leikkaamiseen.

Katkaisulaikat Tekohartsilaikat
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Timanttilaikkojen käyttö on taloudellista 
eivätkä ne kulu tarpeettomasti, kun 
valitset ja käytät käyttötarkoitukseen 
soveltuvan laikan. Valintaa helpottavat 
merkinnät

– etiketissä

– pakkauksessa 
(käyttösuositustaulukko)

STIHLIN timanttikatkaisulaikat sopivat 
mallista riippuen seuraavien 
materiaalien katkaisuun:

– asfaltti

– betoni

– kivi (kova kivi)

– rakeinen betoni

– pehmeä betoni

– savitiilet

– saviputket

STIHLIN timanttikatkaisulaikat eivät 
sovellu metallin työstämiseen.

Lyhytnimikkeet

Nimike on nelimerkkinen kirjain- ja 
numeroyhdistelmä:

– kirjaimet kertovat katkaisulaikan 
pääkäyttötarkoituksen

– Numerot kertovat Stihlin 
timanttikatkaisulaikan teholuokan

Pyörivä ja aksiaalinen liike

Timanttikatkaisulaikan pitkän eliniän ja 
tehokkaan toiminnan edellytyksenä on, 
että katkaisuleikkurin kara on laakeroitu 
moitteettomasti.

Katkaisuleikkurin katkaisulaikan käyttö 
riittämättömällä karan laakeroinnilla voi 
aiheuttaa poikkeamia pyörivässä ja 
aksiaalisessa liikkeessä.

Liian suuri pyörökäynnin poikkema (A) 
rasittaa yksittäisiä timanttilaikan 
segmenttejä, jotka silloin kuumenevat. 
Tämä voi aiheuttaa laikassa 
jännityssäröjä tai saada yksittäiset 
segmentit hehkumaan.

Aksiaalisen liikkeen poikkeama (B) lisää 
lämpökuormitusta ja leventää 
leikkaussaumoja.

Timanttilaikat

tunniste pääasiallinen käyttö
A asfaltti
B betoni
BA betoni ja asfaltti
S kivi (kova kivi)
SB kova kivi ja betoni
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Käyttöhäiriöiden korjaaminen

Katkaisulaikka

Vika Syy Toimi näin
Reunojen tai leikkauspintojen epäpuh-
taus, poikkeava leikkaus

Pyörivän tai aksiaalisen liikkeen poikkeama Ota yhteyttä1) jälleenmyyjään

Segmenttien reunat kuluvat voimakkaasti Katkaisulaikka heiluu Vaihda uusi katkaisulaikka
Reunojen epäpuhtaus, poikkeava leik-
kaus, ei leikkaustehoa, kipinöintiä

Katkaisulaikka on tylsä; irtosärmät kiven 
katkaisulaikoissa

Teroita kiven katkaisulaikka leikkaamalla 
hetki rakeista materiaalia; vaihda asfaltin 
katkaisulaikka uuteen

Huono leikkausteho, segmentti kuluu 
paljon

Katkaisulaikka pyörii väärään suuntaan Asenna katkaisulaikka oikeaan 
pyörimissuuntaan

Repeämiä tai halkeamia terässä tai 
segmentissä

Ylikuormitus Vaihda uusi katkaisulaikka

Ydin kuluu Väärän materiaalin leikkaaminen Vaihda uusi katkaisulaikka; huomaa eri 
materiaalien erotuskerrokset

1)  STIHL suosittaa STIHL-jälleenmyyjää
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Ydin kuluu

Kun leikkaat ajoradan kerroksia, älä 
leikkaa kantavaan kerrokseen (usein 
soraa) – soran leikkaamisen erottaa 
vaaleasta pölystä – tällöin ydin voi kulua 
liikaa – murtumisvaara!

Irtosärmät, teroittaminen

Irtosärmät muodostavat 
vaaleanharmaan kerroksen 
timanttisegmenttien yläreunaan. Tämä 
kerros liittää timantit segmentteihin ja 
tylsyttää segmenttejä.

Irtosärmiä voi muodostua:

– kun leikataan erittäin kovaa 
materiaalia, esim. graniittia

– väärän käsittelyn johdosta, esim. 
liian suuresta työntövoimasta

– kun leikataan liian suuria 
halkaisijoita ilman heiluriliikettä 
(edestakaisliikettä leikattavassa 
tasossa)

Irtosärmät lisäävät tärinää, heikentävät 
leikkaustehoa ja aiheuttavat kipinöintiä.

Kun huomaat ensimmäisiä merkkejä 
irtosärmistä, ”terota” timanttilaikka heti – 
eli leikkaa hetki rakeista materiaalia, 
kuten hiekkakiveä, siporeksia tai 
asfalttia.

Veden käyttö ehkäisee irtosärmien 
muodostumista.

Jos jatkat työskentelyä segmenttien 
tylsyttyä, nämä voivat pehmetä suuren 
lämmönmuodostuksen vuoksi – laikan 
lehti hehkuu ja menettää lujuuttaan – 
tämä voi aiheuttaa jännityksiä, jotka 
näkyvät katkaisulaikan 
heilumisliikkeestä. Älä käytä 
katkaisulaikkaa tämän jälkeen – 
tapaturmavaara!

Leikkurin liitoskappaleen sisäpinnalle on 
asennettu tehtaalla laikkasuojus.

Laakeri ja sen suojus voidaan 
käyttökohteesta riippuen asentaa myös 
ulkopinnalle.

Käsivaraiseen leikkaamiseen 
suositellaan painopisteen paremman 
asemoimisen vuoksi sisäpuolista 
asennusta. Käytettässä leikkuria STIHL-
ohjausvaunussa suositellaan 
ulkopuolista asennusta.

Mallit

Laikkaleikkurissa TS 700 on kaksi eri 
suojusmallia (A, B).

Laikkaleikkurissa TS 800 on ainoastaan 
malli B.

Laakerin ja sen suojuksen 
asentaminen
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Malli A (TS 700)

Malli B (TS 700, TS 800)

Erot

– Suojuksen (1) muoto

– Säätövivun (2) muoto

Ulkopuolinen asennus

Malli A (TS 700)

N Irrota katkaisulaikka (katso kohta 
Katkaisulaikan asentaminen ja 
vaihtaminen)

N Irrota ontto ruuvi (1)

N Ota nelikantamutteri pois suojuksen 
sisäpuolella olevasta ohjaimesta

N Irrota vesiliitäntä (2) säätövivusta

N Käännä suojusta nuolen suuntaan, 
kunnes säätövipu osoittaa 
eteenpäin

N Kierrä ruuvi (3) irti ja ota se 
tiivisteineen pois

N Ota nelikantamutteri suojuksen 
sisäosasta irti ohjaimesta

N Irrota ruuvi (4)

N Käännä säätövipua ylöspäin ja ota 
se pois

N Työnnä säätövipu (5) asentoon A

N Kierrä ruuvi (4) paikalleen ja kiristä 
se

N Työnnä nelikantamutteri suojuksen 
ohjaimeen ja pidä se paikallaan

N Kierrä lyhyempi ruuvi (3) 
tiivisteineen säätövipuun ja kiristä 
se

N Käännä suojusta nuolen suuntaan, 
kunnes säätövipu osoittaa 
eteenpäin
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N Löysää kiilahihnaa hölläämällä 
kuusioruuveja (6)

N Käännä kiristysmutteria (7) 
yhdistelmäavaimella 
n. 1/4 kierrosta vastapäivään, jolloin 
se on asennossa = 0

N Kierrä kuusioruuvit irti

N Vedä kiilahihnan suojusta (8) 
eteenpäin ja irrota kiilahihna 
etumaisesta hihnapyörästä

N Irrota laakeri ja suojus (9)

N Aseta laakeri suojuksineen (9) 
liitoskappaleen ulkopinnalle ja 
työnnä kiilahihnaa samalla 
hihnapyörän yli

N Työnnä hihnapyörä paikalleen

N Aseta laakerin kierrereiät 
kohdakkain liitoskappaleen 
pitkittäisreikien ja kiilahihan 
suojuksen reikien kanssa

N Kierrä kuusioruuvit paikalleen – älä 
kiristä vielä

N Työnnä pidempi ruuvi (1) 
vesiliitännän istukkaan (2)

N Tarkista, että istukka on oikeassa 
asennossa

N Työnnä nelikantaruuvi suojuksen 
ohjaimeen ja pidä se paikallaan

N Aseta vesiliitäntä pidemmällä 
ruuvilla säätövipuun ja kiristä ruuvi

Jatka kohdassa Kiilahihnan kiristäminen 
kuvatulla tavalla

Malli B (TS 700, TS 800)

N Irrota katkaisulaikka (katso kohta 
Katkaisulaikan asentaminen ja 
vaihtaminen)

N Vie suojus kuvassa näkyvään 
asentoon

N Vedä sulkutulpat (nuolet) ulos

N Aseta säätövipu (1) asentoon A

N Paina sulkutulpat vapaisiin 
kiinnitysaukkoihin

N Kierrä mutterit (2) irti

N Irrota ruuvit (3)
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N Käännä suojusta nuolen suuntaan, 
kunnes säätövipu osoittaa alaspäin

N Löysää kiilahihnaa hölläämällä 
kuusioruuveja (4)

N Käännä kiristysmutteria (5) 
yhdistelmäavaimella 
n. 1/4 kierrosta vastapäivään, jolloin 
se on asennossa = 0

N Kierrä kuusioruuvit irti

N Vedä kiilahihnan suojusta (6) 
eteenpäin ja irrota kiilahihna 
etumaisesta hihnapyörästä

N Irrota laakeri ja suojus (7)

N Aseta laakeri suojuksineen (7) 
liitoskappaleen ulkopinnalle ja 
työnnä kiilahihnaa samalla 
hihnapyörän yli

N Työnnä hihnapyörä paikalleen

N Aseta laakerin kierrereiät 
kohdakkain liitoskappaleen 
pitkittäisreikien ja kiilahihan 
suojuksen reikien kanssa

N Kierrä kuusioruuvit paikalleen – älä 
kiristä vielä

N Asenna vesiliitännän osat takaisin 
suojukseen

Jatka kohdassa Kiilahihnan kiristäminen 
kuvatulla tavalla

Tämä laite on varustettu 
automaattisella, jousivoimalla toimivalla 
kiilahihnan kiristimellä.

Ennen kiilahihnan kiristystä on 
kuusioruuvien (1) oltava löysättynä ja 
kiristysmutterin (2) päällä olevan nuolen 
asennossa 0 .

N Muussa tapauksessa löysää 
kuusioruuveja (1) ja käännä 
kiristysmutteria (2) 
yhdistelmäavaimella 
n. 1/4 kierrosta vastapäivään, jolloin 
nuoli on pohjassa asennossa = 0

N Kiristä kiilahihnaa asettamalla 
yhdistelmäavain kuvassa näkyvällä 
tavalla kiristysmutterin päälle
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Kiristysmutteri on jousikuormitettu 
– pidä yhdistelmäavaimesta 
tukevasti kiinni!
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N Käännä kiristysmutteria n. 1/8  
kierrosta myötäpäivään – 
jousivoima alkaa vaikuttaa 
kiristysmutteriin 

N Käännä kiristysmutteria vielä n. 1/8  
kierrosta myötäpäivään – pohjaan 
asti

Tässä asennossa kiilahihna kiristyy 
jousivoiman vaikutuksesta itsestään.

N Irrota yhdistelmäavain 
kiristysmutterista

N Kiristä kiilahihnan suojuksen 
kuusioruuvit (1)

Kiilahihnan jälkikiristys

Jälkikiristystä varten ei tarvitse löysätä 
kiristysmutteria.

N Löysää kiilahihnan suojuksen kolme 
kuusioruuvia

Kiilahihna kiristyy jousivoiman 
vaikutuksesta itsestään

N Kiristä kuusioruuvit

Asennus tai vaihto vain moottori 
pysäytettynä – yhdistelmäkatkaisin 
asennossa STOP tai 0.

Akselin lukitseminen

N Työnnä pistotuurna (1) kiilahihnan 
suojuksessa olevan reiän läpi

N Kierrä akselia yhdistelmäavaimella, 
kunnes pistotuurna (1) on asettunut 
takana olevaan reikään

Katkaisulaikan irrottaminen

N Löysää kuusioruuvia (2) 
yhdistelmäavaimella ja kierrä se irti

N Ota etumainen puristuslaatta (3) ja 
katkaisulaikka pois akselista

Älä käännä yhdistelmäavainta 
väkisin.

Katkaisulaikan 
asentaminen ja 
vaihtaminen
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Katkaisulaikan asentaminen

N Aseta katkaisulaikka (4) paikalleen

N Aseta etukiristyslevy (3) paikalleen. 
Etukiristyslevyn (3) lukitusnokkien 
tulee tarttua akselin uriin

N Kierrä kuusioruuvi paikalleen. 
Kiristä se yhdistelmäavaimella 
tiukkaan – vääntömomenttiavainta 
käytettäessä katso vääntömomentti 
kohdasta Tekniset tiedot

N Vedä pistotuurna hihnasuojuksesta

Moottoriin on käytettävä bensiinin ja 
moottoriöljyn sekoitusta.

STIHL MotoMix

STIHL suosittelee STIHL MotoMixin 
käyttöä. Tämä valmiiksi sekoitettu 
polttoaine on bentseenitöntä ja 
lyijytöntä. Sen oktaaniluku on suuri ja 
sekoitussuhde aina oikea.

STIHL MotoMix on valmistettu juuri 
STIHL-moottoreita varten ja takaa 
moottorille pitkän käyttöiän.

MotoMix ei ole saatavana kaikissa 
maissa.

Polttoaineen sekoitus

Bensiini

Käytä vain bensiiniä , jonka oktaaviluku 
on vähintään 90 – lyijytöntä tai lyijyllistä.

Katalysaattorilla varustettuihin 
moottoreihin saa käyttää vain lyijytöntä 
bensiiniä.

Moottoriöljy

Käytä vain laadukasta 
kaksitahtimoottoriöljyä – mieluiten 
STIHLin kaksitahtiöljyä, sillä se on 
valmistettu juuri STIHLin moottoreita 
varten ja takaa moottorille pitkän 
käyttöiän.

Jos STIHL-kaksitahtimoottoriöljyä ei ole 
saavanana, käytä ainoastaan 
ilmajäähdytteisille moottoreille 
tarkoitettua moottoriöljyä – ei 
vesijäähdytteisille moottoreille tai 
erillisellä öljyn kiertokululla varustetuille 
moottoreille (esim. tavanomaiset 
nelitahtimoottorit) tarkoitettua 
moottoriöljyä.

Katalysaattorilla varustetussa laitteessa 
saa polttoaineseoksessa käyttää 
ainoastaan STIHLin 
kaksitahtimoottoriöljyä suhteessa 
1:50.

Sekoitussuhde

STIHL-kaksitahtimoottoriöljy 1:50; 
1:50 = 1 osa öljyä + 50 osaa bensiiniä

Esimerkkejä

Huomioi timanttilaikkojen 
kiertosuuntaa osoittavat nuolet.

Älä käytä kahta katkaisulaikkaa 
samaan aikaan – epätasaisen 
kulumisen aiheuttama murtumis- 
ja loukkaantumisvaara!

Polttoaine

Vältä polttoaineen ihokontaktia. 
Vältä hengittämästä 
polttoainehöyryjä.

Sopimaton polttoaine ja väärä 
sekoitussuhde voivat vahingoittaa 
moottoria. Huonolaatuinen 
bensiini tai moottoriöljy voi 
vaurioittaa moottoria, 
tiivisterenkaita, johtoja ja 
polttoainesäiliötä.

Katalysaattorin teho voi heikentyä 
tuntuvasti, jos käytät lyijyllistä 
bensiiniä useita tankillisia.

Bensiiniä STIHL-kaksitahtiöljyä 
1:50 

litraa litraa (ml)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)
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N kaada polttoainekanisteriin ensin 
moottoriöljyä ja sitten bensiiniä, 
sekoita hyvin

Polttoainesekoituksen säilyttäminen

Polttoainesekoitusta saa säilyttää 
ainoastaan polttoaineen säilytykseen 
soveltuvissa astioissa kuivassa, 
viileässä ja turvallisessa paikassa 
suojassa suoralta auringonvalolta.

Polttoainesekoitus vanhenee – 
sekoita vain muutaman viikon tarve. Älä 
säilytä polttoaineseosta kolmea 
kuukautta pidempään. Auringonvalo ja 
matala tai korkea lämpötila voi lyhentää 
polttoaineseoksen käyttöikää.

N Ravistele polttoainekanisteria 
kunnolla ennen tankkaamista.

N Puhdista polttoainesäiliö ja kanisteri 
aika ajoin hyvin.

Hävitä yli jäänyt polttoaine ja 
puhdistukseen käytetty neste jätehuolto- 
ja ympäristömääräysten mukaisesti!

Laitteen valmistelu

N Puhdista säiliön korkki ja sen 
ympäristö hyvin, jotta säiliöön ei 
pääse likaa

N Aseta laite sellaiseen asentoon, että 
säiliön korkki on ylöspäin

Korkin avaaminen

N Paina korkkia kädellä vasteeseen 
asti alas, käännä sitä vastapäivään 
(n. 1/8 kierrosta) ja ota se pois

Polttoaineen lisääminen

Älä läikytä tankatessasi polttoainetta 
äläkä täytä säiliötä ääriään myöten 
täyteen. STIHL suosittelee STIHLin 
polttoaineen täyttöjärjestelmän 
(erikoislisävaruste) käyttöä.

Korkin sulkeminen

N Aseta korkki paikalleen ja kierrä 
sitä, kunnes se liukuu 
bajonettikierteisiin

N Paina korkkia kädellä vasteeseen 
asti alas ja käännä sitä 
myötäpäivään (n. 1/8 kierrosta), 
kunnes se lukkiutuu

muut kaksitahtimoottoriöljyt; 
1:25 = 1 osa öljyä + 
25 osaa bensiiniä

Kanisteriin voi kehittyä painetta – 
avaa varovasti.

Polttoaineen lisääminen

Älä koskaan avaa bajonettikorkkia 
työkalulla. Korkki voi vahingoittua 
ja polttoainetta valua ulos.
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Vaihda polttoainesäiliön imupää 
vuosittain

N Tyhjennä polttoainesäiliö

N Vedä polttoainesäiliön imupää 
koukulla ulos säiliöstä ja letkusta

N Työnnä uusi imupää letkuun

N Pane imupää takaisin 
polttoainesäiliöön

N Noudata turvallisuusohjeita – ks. 
kohta Turvallisuusohjeita ja 
työskentelytekniikka

N Paina liipaisimen varmistinta (1) ja 
paina samalla kaasuliipaisinta (2)

N Pidä molemmat vivut pohjassa

N Työnnä yhdistelmäkatkaisin (3) 
asentoon START ja pidä sekin 
alhaalla

N Vapauta peräjälkeen kaasuliipaisin, 
yhdistelmäkatkaisin ja liipaisimen 
varmistin = 
käynnistyskaasuasento

N Vie rikastinläpän vipu (4) moottorin 
lämpötilaa vastaavaan asentoon

N Paina puolipuristimen nuppia (5) 
aina ennen käynnistystä

N Paina polttoainepumpun 7 
paljetta (6)-10 kertaa – vaikka 
palkeessa olisikin polttoainetta

Moottorin käynnistäminen 
ja sammuttaminen

c moottorin ollessa kylmä
e moottorin ollessa lämmin (myös, 

jos moottori on jo käynyt, mutta 
vielä kylmä tai jos kuuma moottori 
on ollut sammutettuna alle 
5 minuuttia)

o moottorin ollessa kuuma (jos 
kuuma moottori on ollut sammutet-
tuna yli 5 minuuttia)
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Käynnistys

N Aseta laikkaleikkuri tukevasti 
maahan – laikka ei saa koskea 
maahan tai muihin esineisiin – 
laikkaleikkurin lähellä ei saa olla 
muita ihmisiä

N Ota tukeva asento

N Paina laikkaleikkuri vasemmalla 
kädellä tiukasti maata vasten – 
peukalo on etukädensijan alla

N aseta oikea jalka takakädensijaan

N Vedä oikealla kädellä hitaasti 
käynnistyskahvasta vasteeseen asti 
ja sitten nopeasti ja voimakkaasti – 
älä vedä narua loppuun asti ulos

Kun moottori on luvannut 
ensimmäisen kerran:

N Vie rikastinläpän (4) vipu asentoon 
o. Paina puolipuristimen nuppia 
ennen jokaista käynnistämisyritystä 
ja jatka käynnistämistä

Heti kun moottori käy

N paina kaasuliipaisin pohjaan, käytä 
moottoria n. 30 s täyskaasulla, jotta 
moottori lämpenee

N Kun moottori on lämmin, siirrä 
rikastinläpän vipu asentoon e

N Yhdistelmäkatkaisin (3) siirtyy 
kaasuliipaisimen painalluksesta 
normaaliasentoon F

Kun kaasutin on säädetty oikein, ei 
katkaisulaikka saa liikkua moottorin 
käydessä joutokäyntiä.

Laikkaleikkuri on käyttövalmis.

Moottorin sammuttaminen

N Yhdistelmäkatkaisin asentoon (3) 
STOP tai 0

Muita käynnistysohjeita

Kun moottori ei käynnisty

Rikastinläpän vipua ei ole asetettu 
oikeaan aikaan asentoon o, moottori 
on saanut liikaa polttoainetta.

N Työnnä yhdistelmäkatkaisin 
asentoon START = 
käynnistyskaasuasento

N Vie rikastinläpän vipu asentoon e 
= kuumakäynnistys – myös 
moottorin ollessa kylmä

N Vedä käynnistysnarusta 
10-20 kertaa palotilan 
tuulettamiseksi

N Käynnistä moottori uudestaan

Polttoainesäiliö on käytetty tyhjäksi

N Lisää polttoainetta

N Paina primer-pumppua 7-10 kertaa 
– vaikka palkeessa olisikin 
polttoainetta

Päästä käynnistysnaru hitaasti 
palauttaen takaisin – 
katkeamisvaara! Palauta 
käynnistyskahva 
ulosvetosuunnan vastaisesti 
saattaen takaisin, jotta 
käynnistysnaru pääsee 
kelautumaan oikein narupyörään.
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N Vie rikastinläpän vipu moottorin 
lämpötilaa vastaavaan asentoon

N Käynnistä moottori uudestaan

Yleistä

Ilmansuodatin kestää käytössä 
keskimäärin yli vuoden. Älä irrota 
suodattimen kantta äläkä vaihda 
suodatinta, jos teho ei ole 
huomattavasti heikentynyt.

Sykloniesierotuksella varustettu 
pitkäaikaissuodatin imee likaisen ilman 
ja saattaa sen pyörivään liikkeeseen, 
jolloin isot ja raskaat hiukkaset 
sinkoutuvat pois. 
Ilmansuodatusjärjestelmään pääsee 
vain esipuhdistettu ilma, mikä pidentää 
tuntuvasti suodattimen käyttöikää.

Ilmansuodattimen vaihtaminen

Vain jos moottorin teho on tuntuvasti 
heikentynyt

N Irrota suodattimen kannen 
lukkoruuvi (1)

N Ota suodattimen kansi (2) pois

N Puhdista suodattimen ja 
suodattimen kannen ympärys 
karkeasta liasta

N Avaa ruuvit (3)

N Ota suodatinkotelo (4) pois

N Vedä pääsuodatin (5) ulos 
suodatinkotelosta

N Siirrä rikastinläpän vipu asentoon 
c

N Irrota lisäsuodatin (6) – älä päästä 
imuaukkoon likaa

N Puhdista suodatinkammio

N Asenna uusi pääsuodatin ja uusi 
lisäsuodatin sekä suodattimen muut 
osat

N Asenna suodattimen kansi

N Kiristä lukkoruuvi

Käytä vain korkealaatuisia 
ilmansuodattimia, jotka suojaavat 
moottoria sinne tunkeutuvalta pölyltä.

STIHL suosittelee, että käytät 
ainoastaan alkuperäisiä STIHLin 
ilmansuodattimia. Näiden osien korkea 
laatu takaa häiriöttömän käytön, 
moottorille pitkän käyttöiän ja 
suodattimille erittäin pitkän keston.

Ilmansuodatinjärjestelmä
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Perustietoa

Tämän laikkaleikkurin sytytyslaitteisto 
on varustettu elektronisen kierrosluvun 
säädöllä. Kierroslukua ei voi säätää 
suurinta määritettyä arvoa 
suuremmaksi.

Kaasutin on tehtaalla säädetty 
vakiosäädölle.

Kaasutin on säädetty sellaiseksi, että 
moottori saa kaikissa käyttöolosuhteissa 
parhaan mahdollisen polttoaine-
ilmaseoksen.

Tässä kaasuttimessa voi työkäynnin 
säätöruuvin säätöä muuttaa vain 
ahtaissa rajoissa.

Vakiosäätö

N Sammuta moottori

N Vaihda suodatin vain jos moottorin 
teho on tuntuvasti heikentynyt

N Tarkista äänenvaimentimen 
kipinäsuojus (maakohtainen 
lisävaruste) ja puhdista tai vaihda 
se tarvittaessa

N Käännä työkäynnin säätöruuvia (H) 
kevyellä kädellä vasteeseen asti 
vastapäivään – enint. 3/4 kierrosta

N Käännä joutokäynnin 
säätöruuvia (L) kevyellä kädellä 
vasteeseen asti myötäpäivään, ja 
sitten 1 kierros auki

Joutokäynnin säätäminen

Moottori pysähtyy joutokäynnillä

N Suorita vakiosäätö

N Kierrä joutokäyntinopeuden 
säätöruuvia (LA) myötäpäivään, 
kunnes katkaisulaikka alkaa pyöriä, 
ja sitten 1 kierros takaisin

Katkaisulaikka pyörii joutokäynnillä

N Suorita vakiosäätö

N Käännä joutokäyntinopeuden 
säätöruuvia (LA) vastapäivään, 
kunnes katkaisulaikka pysähtyy, ja 
sitten vielä 1 kierros samaan 
suuntaan

Joutokäyntikierrosluku on 
epäsäännöllinen, huono kiihtyvyys

Joutokäynti on säädetty liian laihalle 
(esim. kylmässä käyttöympäristössä):

N Suorita vakiosäätö

N Käännä joutokäynnin 
säätöruuvia (L) n. 1/4 kierrosta 
vastapäivään, kunnes moottori käy 
säännöllisesti ja kiihdyttää hyvin

Joutokäyntikierroslukua ei saa 
säädettyä tarpeeksi 
joutokäyntinopeuden 
säätöruuvilla (LA), kone sammuu 
siirryttäessä osakuormituksesta 
joutokäynnille

N Suorita vakiosäätö

N Käännä joutokäynnin 
säätöruuvia (L) n. 1/4 kierrosta 
myötäpäivään

Joutokäynnin säätöruuvin (L) säädön 
jälkeen on yleensä tarpeen säätää myös 
joutokäyntinopeuden säätöruuvia (LA).

Säätö työskenneltäessä vuoristossa 
tai merenpinnan tasolla

Jos moottori ei vuoristossa tai 
merenpinnan tasolla työskenneltäessä 
toimi halutulla tavalla, saattaa pieni 
työkäynnin säätöruuvin (H) säätö olla 
tarpeen.

N Tarkista vakiosäätöasetukset

N Anna moottorin lämmetä

N Säädä joutokäynti oikein

vuoristossa

N Käännä työkäynnin säätöruuvia (H) 
myötäpäivään (laihemmalle) – 
enintään vasteeseen asti

Kaasuttimen säätäminen

LA
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merenpinnan tasolla

N Käännä työkäynnin säätöruuvia (H) 
vastapäivään (lihavammalle) – 
enintään vasteeseen asti Joissakin maissa äänenvaimennin on 

varustettu kipinäsuojuksella.

N Jos moottorin teho on heikentynyt, 
tarkista äänenvaimentimessa oleva 
kipinäsuojus

Mallit

Äänenvaimentimen kipinäsuojuksia on 
kahdenmallisia

– Pinteellä kiinnitetty kipinäsuojus

– Ruuvilla kiinnitetty kipinäsuojus

Pinteellä kiinnitetty kipinäsuojus

N Paina pinne (1) sopivalla työkalulla 
molemmista päistä kasaan ja ota se 
pois

N Irrota kipinäsuojus (2) 
äänenvaimentimesta

N Puhdista likaantunut kipinäsuojus

N Vaihda vaurioitunut tai voimakkaasti 
karstaantunut kipinäsuojus uuteen

N Aseta kipinäsuojus päinvastaisessa 
järjestyksessä takaisin paikalleen

Ruuvilla kiinnitetty kipinäsuojus

N Kierrä ruuvi (1) irti

N Irrota kipinäsuojus (2) sopivalla 
työkalulla äänenvaimentimesta

N Puhdista likaantunut kipinäsuojus

N Vaihda vaurioitunut tai voimakkaasti 
karstaantunut kipinäsuojus uuteen

N Aseta kipinäsuojus päinvastaisessa 
järjestyksessä takaisin paikalleen

Liian laihalla säädöllä on vaarana 
voiteluaineen puutteesta ja 
ylikuumenemisesta johtuva - 
moottorivaurio!

Äänenvaimentimen 
kipinäsuojus

Suorita tässä mainitut työt vain, 
kun moottori on täysin jäähtynyt.
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Jos moottorin teho on heikentynyt, 
käynnistys vaikeutunut tai joutokäynnillä 
ilmenee häiriöitä, tarkista ensin 
sytytystulppa.

N Sytytystulpan irrottaminen

N Puhdista likainen sytytystulppa

N Säädä kärkiväli (A) tarvittaessa – 
ks. arvot kohdasta Tekniset tiedot

N Poista sytytystulpan likaantumisen 
aiheuttanut tekijä.

Syitä voivat olla:

– liikaa öljyä polttoaineessa

– likaantunut ilmansuodatin

– epäsuotuisat käyttöolosuhteet

N Vaihda sytytystulppa 
n. 100 käyttötunnin jälkeen tai jos 
sen kärjet ovat voimakkaasti 

palaneet jo aikaisemmin. Käytä 
ainoastaan STIHLIN hyväksymiä, 
häiriösuojattuja sytytystulppia, ks. 
kohta Tekniset tiedot.

Kipinöiden muodostumisen ja 
palovaaran estämiseksi

Jos sytytystulpassa on erillinen

N liitinmutteri (1), kierrä se paikalleen 
ja kiristä hyvin.

Kaikissa sytytystulpissa

N Paina tulpan pistoke (2) tiukasti (3) 
tulppaan.

Sytytystulpan 
tarkastaminen
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Käynnistysnarun vaihtaminen

N Ota letku (1) irti käynnistimen 
kannen ohjaimesta

N Avaa ruuvit (2)

N Ota käynnistimen kansi (3) irti 
moottorista

N Purista jousipinne (4) ja ota se pois

N Vedä narupyörä sekä laatta (5) ja 
käynnistimen kynnet (6) ulos

N Vipua käynnistysnaru ruuvitaltalla 
käynnistyskahvasta

N Poista loppunaru narupyörästä ja 
käynnistyskahvasta

N Vedä uusi ElastoStart-
käynnistysnaru yläpuolelta kahvan 
ja naruholkin (7) läpi

N Vedä käynnistysnaru narupyörän 
läpi ja kiinnitä yksinkertaisella 
solmulla narupyörään

N Aseta narupyörä hiukan 
edestakaisin käännellen paikalleen, 
kunnes palautusjousen silmukka on 
lukkiutunut

N Aseta käynnistimen kynnet (6) 
takaisin narupyörään

N Aseta laatta (5) paikalleen akseliin

N Paina jousipinne (4) ruuvitaltalla tai 
sopivilla pihdeillä akseliin ja 
käynnistimen kynnen tappiin. 
Jousipinteen tulee osoittaa 
myötäpäivään – kuten kuvassa

Palautusjousen jännittäminen

N Tee auki kelattuun 
käynnistysnaruun silmukka ja kierrä 
sillä narupyörää kuusi kierrosta 
nuolen suuntaan

N Pidä narupyörästä kiinni – vedä 
kiertynyt naru ulos ja suorista se

N Päästä irti narupyörästä

Käynnistysnarun ja 
palautusjousen 
vaihtaminen
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N Anna käynnistysnarun kelautua 
hitaasti takaisin narupyörään 
Käynnistyskahva on vedettävä 
tiukasti naruholkkiin Jos se kallistuu 
sivulle: jännitä palautusjousta vielä 
kierroksen verran

N Kun naru on vedetty kokonaan ulos, 
narupyörää tulee voida kiertää vielä 
vähintään puoli kierrosta. Jos se ei 
ole mahdollista, jousi on kiristetty 
liian tiukkaan – katkeamisvaara! 
Löysää narua yksi kierros

N Asenna käynnistimen kotelo 
takaisin paikalleen

N Työnnä loput narusta kahvaan

Katkenneen palautusjousen 
vaihtaminen

N Irrota narupyörä kohdan 
Käynnistysnarun vaihtaminen 
mukaisesti

N Kierrä ruuvit (7) irti

N Irrota jousikotelo ja jousen osat

N Aseta uusi jousikotelo paikalleen – 
pohja ylöspäin

N Kierrä ruuvit (7) sisään

N Asenna narupyörä takaisin 
paikalleen

N Palautusjousen jännittäminen

N Aseta käynnistimen kansi takaisin 
paikalleen ja kierrä ruuvit

N Aseta letku käynnistimen kannen 
ohjaimeen

N Jos jousi on ponnahtanut pois 
jousen pesästä: aseta se takaisin – 
ulkoa sisäänpäin

N Kiristysmutterin nuolen (1) on oltava 
asennossa 0 Sitä varten löysää 
kiristysmutteria (1) 
yhdistelmäavaimella 
n. 1/4 kierrosta vastapäivään, jolloin 
nuoli on pohjassa asennossa = 0

N Kierrä kuusioruuvit (2) irti

N Vedä hihnasuojusta (3) eteenpäin 
ja irrota kiilahihna etumaisesta 
hihnapyörästä

N Irrota laakeri ja sen suojus

N Irrota letku (4) käynnistimen kannen 
ohjaimesta (5)

N Kierrä käynnistimen kannen 
ruuvit (6) irti

N Ota käynnistimen kansi pois

N Poista viallinen kiilahihna 
liitoskappaleesta

Rikkoutuneet jousen osat voivat 
olla jännittyneinä ja siten irrota 
toisistaan äkillisesti kotelosta 
poistettaessa – 
loukkaantumisvaara! Käytä 
kasvosuojusta ja turvakäsineitä.
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N Aseta uusi kiilahihna (7) 
huolellisesti liitoskappaleeseen ja 
moottorin hihnapyörään (8)

N Asenna käynnistimen kansi

N Pidä laakeria ja sen suojusta 
liitoskappaletta vasten

N Aseta kiilahihna hihnapyörään (9)

N Työnnä kiilahihnan suojus 
paikalleen

N Aseta laakerin kierrereiät 
kohdakkain liitoskappaleen 
pitkittäisreikien ja kiilahihan 
suojuksen reikien kanssa

N Kierrä kuusioruuvit paikalleen – älä 
kiristä vielä

N Aseta letku käynnistimen kannen 
ohjaimeen

Jatka kohdassa Kiilahihnan kiristäminen 
kuvatulla tavalla

Laikkaleikkurin voi helposti asentaa 
STIHLIN ohjausvaunuun FW 20 
(lisävaruste).

Ohjausvaunu helpottaa työntekoa

– korjattaessa ajoväylien vaurioita

– merkittäessä ajoväyliä

– tehtäessä liikuntasaumoja.

Jos laitetta ei käytetä n. 3 kuukauteen

N Tyhjennä ja puhdista 
polttoainesäiliö hyvin ilmastoidussa 
tilassa

N Hävitä polttoaine jätehuolto- ja 
ympäristömääräysten mukaisella 
tavalla

N Aja kaasutin tyhjäksi, jotteivät kalvot 
liimaudu kiinni kaasuttimeen

N Irrota katkaisulaikat

N Puhdista laite perusteellisesti, 
erityisesti sylinterin rivat

N Säilytä laitetta kuivassa ja 
turvallisessa paikassa. Varmista, 
että sivulliset (esim. lapset) eivät 
pääse käsiksi laitteeseen

Ohjausvaunu
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Huolto- ja hoito-ohjeita

Tiedot pätevät normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vaikeammissa olosuhteissa 
(esim. jos pölyä on paljon) ja pitkiä päiviä tehtäessä ilmoitettuja aikavälejä on vas-
taavasti lyhennettävä.
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Koko kone
silmämääräinen tarkastus (kunto, 
tiiviys) X X

puhdista X

Hallintalaitteet tarkista toiminta X X

Polttoainesäiliön imupää
tarkista X

vaihda X X X

Polttoainesäiliö puhdista X

Kiilahihna
puhdista/kiristä X X

vaihda X X

Ilmansuodatin (kaikki suodattavat osat) vaihda vain jos moottorin teho on tuntuvasti heikentynyt

Jäähdytysilman imuaukot puhdista X

Sylinterin rivat puhdistuta alan liikkeessä1) X

Kipinäsuojus2) äänenvaimentimessa
tarkista X

puhdista tai vaihda X

Vesiliitäntä
tarkista X X

huolla alan liikkeessä1) X

Kaasutin
tarkista joutokäynti – katkaisulaikka ei 
saa pyöriä X X

säädä joutokäynti X

Sytytystulppa
säädä kärkiväli X

vaihda 100 käyttötunnin välein

Ruuvit ja mutterit (paitsi säätöruuvit) kiristä X X

Tärinänvaimentimet
tarkista X X X

vaihdatuta alan liikkeessä1) X
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Katkaisulaikka
tarkista X X

vaihda X X

Tuki/kaari/kumipuskuri (laitteen alapuoli)
tarkista X

vaihda X X

Turvatarra vaihda X

1) STIHL suosittelee STIHL-korjaamoa
2) maakohtaisesti

Tiedot pätevät normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vaikeammissa olosuhteissa 
(esim. jos pölyä on paljon) ja pitkiä päiviä tehtäessä ilmoitettuja aikavälejä on vas-
taavasti lyhennettävä.
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Tässä käyttöohjeessa annettujen 
ohjeiden noudattaminen vähentää 
laitteen liiallista kulumista ja 
vaurioitumista.

Laitetta tulee käyttää, huoltaa ja 
säilyttää näissä käyttöohjeissa kuvatulla 
tavalla.

Käyttäjä vastaa itse kaikista turvallisuus-
, käyttö- ja huolto-ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä aiheutuvista 
vaurioista. Tämä koskee erityisesti 
vaurioita, jotka johtuvat

– muiden kuin STIHLin hyväksymien 
muutosten teosta tuotteeseen

– leikkuulaitteiden tai lisätarvikkeiden 
käytöstä, joita ei ole hyväksytty 
tähän laitteesen, jotka eivät 
laitteeseen sovi tai jotka ovat 
huonolaatuisia

– laitteen määräysten vastaisesta 
käytöstä

– laitteen käytöstä urheilu- tai 
kilpailutapahtumissa

– sekä seurannaisvaurioita, jotka ovat 
syntyneet viallisia komponentteja 
käsittävän moottorilaitteen 
käyttämisestä

Huoltotyöt

Kaikki kohdassa Huolto- ja hoito-ohjeet 
kuvatut työt on tehtävä säännöllisesti. 
Jos käyttäjä ei itse voi huoltaa laitetta, 
hänen on annettava laite alan 
ammattilaisen huollettavaksi.

STIHL suosittelee, että annat kaikki 
huolto- ja korjaustyöt ainoastaan STIHL-
korjaamon suoritettaviksi. STIHL-
kauppiaat saavat säännöllisesti 
koulutusta ja teknisiä tiedotteita.

Jos nämä työt jätetään tekemättä tai jos 
ne tehdään väärin, voi syntyä vaurioita, 
joista käyttäjä on itse vastuussa. Näitä 
ovat mm.:

– laitteen vahingoittuminen 
huoltotöiden väärän ajoittamisen tai 
laiminlyöntien vuoksi (esim. ilman 
tai polttoaineensuodatin), väärä 
kaasuttimen säätö tai riittämätön 
jäähdytysilmakanavan 
puhdistaminen (imuaukko, sylinterin 
rivat)

– epäasianmukaisesta varastoinnista 
johtuvat korroosio- ja 
seurannaisvauriot

– laitteelle aiheutuneet vahingot, jotka 
johtuvat huonolaatuisten varaosien 
käytöstä

Kuluvat osat

Jotkut laitteen osat kuluvat myös 
normaalissa ohjeiden mukaisessa 
käytössä, joten ne on vaihdettava 
käyttötavasta ja -tiheydestä riippuen 
ajoissa uusiin. Näitä ovat mm.:

– kytkin, kiilahihna

– katkaisulaikat (kaikki)

– suodattimet (ilman-, polttoaineen-)

– käynnistin

– sytytystulppa

– tärinänvaimennusjärjestelmän 
tärinänvaimennuselementit.

Kulutuksen minimointi ja 
vaurioiden välttäminen
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Mallit (A, B) tunnistaa niiden suojuksen 
ja säätövivun muodosta.

Malli A

1 Sulkuruuvi
2 Suodattimen kansi
3 Polttoainepumppu
4 Käynnistyskahva
5 Kaasuttimen säätöruuvit
6 Polttoainesäiliön korkki
7 Vesiliitäntä
8 Kiristinmutteri
9 Suojus
10 Säätövipu
11 Katkaisulaikka
12 Etumainen puristuslaatta
13 Äänenvaimennin
14 Kipinäsuojus (maakohtainen 

varuste)
15 Kahvaputki
16 Puolipuristusventtiili
17 Sytytystulpan pistokkeen suojus
18 Rikastinläpän vipu
19 Yhdistelmäkatkaisin
20 Kaasuliipaisin
21 Liipaisimen varmistin
22 Takakädensija
# Konenumero

Tärkeät osat

6

# 8

3

9

11

7

1 2
5

4

10
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Malli B

1 Sulkuruuvi
2 Suodattimen kansi
3 Polttoainepumppu
4 Käynnistyskahva
5 Kaasuttimen säätöruuvit
6 Polttoainesäiliön korkki
7 Vesiliitäntä
8 Kiristinmutteri
9 Suojus
10 Säätövipu
11 Katkaisulaikka
12 Etumainen puristuslaatta
13 Äänenvaimennin
14 Kipinäsuojus (maakohtainen 

varuste)
15 Kahvaputki
16 Puolipuristusventtiili
17 Sytytystulpan pistokkeen suojus
18 Rikastinläpän vipu
19 Yhdistelmäkatkaisin
20 Kaasuliipaisin
21 Liipaisimen varmistin
22 Takakädensija
# Konenumero

10

8
5

3
#

9
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7
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Moottori

STIHLin yksisylinterinen 
kaksitahtimoottori

TS 700

TS 800

Sytytysjärjestelmä

Elektronisesti ohjattu magneettosytytys

Polttoainejärjestelmä

Kaikissa asennoissa toimiva 
kalvokaasutin, jossa sisäänrakennettu 
polttoainepumppu

Ilmansuodatin

Pääsuodatin (paperisuodatin) ja 
nukkapintainen lankakudos-lisäsuodatin

Paino

Katkaisulaikat

Katkaisulaikan suurimman sallitun 
käyttökierrosluvun on oltava suurempi 
tai yhtä suuri kuin käytössä olevan 
laikkaleikkurin akselin 
enimmäiskierrosluku.

Katkaisulaikat (TS 700)

Katkaisulaikat (TS 800)

Tekniset tiedot

Iskutilavuus 98,5 cm3

Sylinterin halkaisija 56 mm
Iskun pituus 40 mm
Teho ISO 7293 
mukaan

5,0 kW (6,8 hv) 
kierrosluvulla 9 
300 1/min

Joutokäyntikierros-
luku 2 200 1/min
Akselin enimmäispyö-
rimisnopeus 
ISO 19432 mukaan 5 080 1/min

Iskutilavuus 98,5 cm3

Sylinterin halkaisija 56 mm
Iskun pituus 40 mm
Teho ISO 7293 
mukaan

5,0 kW (6,8 hv) 
kierrosluvulla 9 
300 1/min

Joutokäyntikierros-
luku 2 200 1/min
Akselin enimmäispyö-
rimisnopeus 
ISO 19432 mukaan 4 290 1/min

Sytytystulppa 
(häiriösuojattu)

Bosch WSR 6 F, 
NGK BPMR 7 A

Kärkiväli 0,5 mm

Polttoainesäiliön tilavuus 1,2 l

polttoainesäiliö tyhjänä, ilman katkaisu-
laikkaa, vesiliitännällä
TS 700: 11,6 kg
TS 800: 13,0 kg

Ulkohalkaisija 350 mm
Reiän halkaisija / akselin 
halkaisija 20 mm
Vääntömomentti 30 Nm

Hartsipohjaiset tekokuituvahvistei-
set katkaisulaikat
Etumaisen puristuslaatan lai-
pan vähimmäisulkohalkaisija 
1) 2) 103 mm
Maks. leikkuusyvyys 3) 125 mm
1) Japani 118 mm
2) Australia 118 mm
3) Käytettäessä ulkohalkaisijaltaan 

118 mm:n puristuslaattaa maksi-
maalinen leikkuusyvyys on 116 mm

Timanttilaikat
Etumaisen puristuslaatan lai-
pan vähimmäisulkohalkaisija 
1) 103 mm
Maks. leikkuusyvyys 3) 125 mm
1) Japani 118 mm
3) Käytettäessä ulkohalkaisijaltaan 

118 mm:n puristuslaattaa maksi-
maalinen leikkuusyvyys on 116 mm

Ulkohalkaisija 400 mm
Reiän halkaisija / akselin 
halkaisija 20 mm
Vääntömomentti 30 Nm

Hartsipohjaiset tekokuituvahvistei-
set katkaisulaikat
Etumaisen puristuslaatan lai-
pan vähimmäisulkohalkaisija 
1) 2) 103 mm
Maks. leikkuusyvyys 3) 145 mm
1) Japani 140 mm
2) Australia 140 mm
3) Käytettäessä ulkohalkaisijaltaan 

140 mm:n puristuslaattaa maksi-
maalinen leikkuusyvyys on 130 mm
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Melu- ja tärinätaso

Ääni- ja tärinätason määrityksessä 
otetaan huomioon joutokäynti ja 
täyskuormitus suhteessa 1:6

Lisätietoa tärinädirektiivin 2002/44/EY 
työantajalle asettamista vaatimuksista 
on osoitteessa www.stihl.com/vib

Äänenpainetaso Lpeq EN ISO 11201 
mukaan

Äänitehotaso Lweq ISO 3744 mukaan

Tärinän kiihtyvyys ahv,eq ISO 19432 
mukaan

Äänenpainetason ja äänitehotason 
osalta K-arvo on RL 2006/42/EY:n 
mukaisesti = 2,5 dB(A); tärinän 
kiihtyvyyden K-arvo on 
RL 2006/42/EY:n mukainen = 2,0 m/s2.

REACH

REACH on kemikaalien rekisteröintiä, 
arviointia ja lupamenettelyä koskeva 
EY-asetus.

REACH-asetuksen 1907/2006/EY 
vaatimusten täyttämisestä on tietoa 
osoitteessa www.stihl.com/reach

– työkalusarja

– STIHLIN ohjausvaunu FW 20

– STIHL ohjausvaunun FW 20 
asennussarja

– vesisäiliön asennussarja

– painevesisäiliön asennussarja

– leikkuusuunnan osoitin

– pyöräsarja.

Uusinta tietoa näistä ja muista 
erikoislisävarusteista saat STIHL-
jälleenmyyjiltä.

Timanttilaikat
Etumaisen puristuslaatan lai-
pan vähimmäisulkohalkaisija 
1) 103 mm
Maks. leikkuusyvyys 3) 145 mm
1) Japani 140 mm
3) Käytettäessä ulkohalkaisijaltaan 

140 mm:n puristuslaattaa maksi-
maalinen leikkuusyvyys on 130 mm

TS 700: 101 dB(A)
TS 800: 100 dB(A)

TS 700: 113 dB(A)
TS 800: 113 dB(A)

Vasen 
kädensija

Oikea 
kädensija

TS 700: 6,6 m/s2 4,5 m/s2

TS 800: 6,5 m/s2 3,9 m/s2

Lisävarusteet
TS 700, TS 800 75



suomi
Laitteen käyttäjä saa suorittaa vain 
tässä käyttöohjeessa kuvattuja huolto- 
ja hoitotöitä. Suuret korjaukset on 
annettava alan ammattilaisen 
tehtäväksi.

STIHL suosittaa, että annat huolto- ja 
korjaustyöt vain STIHL-huollon 
tehtäväksi. STIHL-jälleenmyyjiä 
koulutetaan säännöllisesti. Heillä on 
käytettävissään näitä laitteita koskevat 
tekniset tiedotteet.

Asenna korjausten yhteydessä 
ainoastaan STIHLin tähän laitteeseen 
hyväksymiä tai muita samantasoisia 
varaosia. Käytä vain korkealaatuisia 
varaosia. Huonolaatuisten osien käyttö 
voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa 
laitetta.

STIHL suosittaa alkuperäisten STIHL-
varaosien käyttöä.

Tunnet STlHL-alkuperäisvaraosan 
STlHL-varaosanumerosta, tekstistä 
{ ja tarvittaessa STlHL-
varaosamerkistä K (pienikokoisessa 
osassa voi olla vain merkki).

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

vahvistaa, että

vastaa direktiivien 98/37/EY (28.12.09 
saakka), 2006/42/EY (29.12.09 alkaen), 
2004/108/EY ja 2000/14/EY määräyksiä 
ja on kehitetty ja valmistettu seuraavien 
standardien mukaisesti:

EN ISO 19432, EN 55012, 
EN 61000-6-1

Mitattu ja taattu äänitehotaso on 
määritetty direktiivin 2000/14/EY 
liitteen V ja standardin ISO 3744 
mukaan.

Mitattu äänitehotaso

Taattu äänitehotaso

Teknisten asiakirjojen säilytys:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Valmistusvuosi ja konenumero ovat 
laitteessa.

Waiblingen, 30.03.2009

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

psta

Elsner

Tuoteryhmähallinnon johtaja

Korjausohjeita EY-
vaatimuksenmukaisuus-
vakuutus

Tyyppi: laikkaleikkuri
Merkki: STIHL
Malli: TS 700

TS 800
Sarjatunniste: 4224
Iskutilavuus: 98,5 cm3

TS 700: 115 dB (A)
TS 800: 115 dB (A)

TS 700: 117 dB (A)
TS 800: 117 dB (A)
TS 700, TS 80076
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Kaikki STIHL-tuotteet ovat korkeimpien 
laatuvaatimusten mukaisia.

Riippumattoman tarkastuslaitoksen 
myöntämällä todistuksella STIHL 
osoittaa, että kaikki sen tuotteet 
täyttävät kansainvälisen vaativan ISO 
9001 -laadunhallintastandardin. Tämä 
koske tuotekehitystä, 
materiaalinhankintaa, tuotantoa, 
tuotteiden kokoamista, tuoteasiakirjojen 
julkaisemista ja asiakaspalvelua.

Laatutodistus

00
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A
02
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Indholdsfortegnelse
Kære kunde,

Vi takker Dem, fordi De har bestemt 
Dem for et STIHL kvalitetsprodukt.

Dette produkt er fremstillet efter 
moderne produktionsmetoder og 
med omfattende kvalitetssikring. Vi 
vil gøre alt for at sikre, at De bliver 
tilfreds med maskinen og kan 
anvende den uden problemer.

Hvis De har spørgsmål vedrørende 
maskinen, bedes De venligst 
kontakte Deres forhandler eller vores 
salgsselskab.

Deres

Hans Peter Stihl

Om denne brugsvejledning 80
Sikkerhedshenvisninger og 
arbejdsteknik 80
Anvendelseseksempler 88
Skæreskiver 90
Kunstharpiks-skæreskiver 91
Diamant-skæreskiver 91
Montering af leje med afskærmning 94
Spænding af kilerem 97
Isætning/udskiftning af skæreskive 98
Brændstof 99
Påfyldning af brændstof 100
Start og standsning af motoren 101
Luftfiltersystem 103
Indstilling af karburator 103
Gnistfang i lyddæmper 105
Kontrol af tændrør 105
Udskiftning af startsnor / returfjeder 106
Udskiftning af kilerem 108
Kørevogn 109
Opbevaring af redskabet 109
Henvisninger til vedligeholdelse og 
pasning 110
Minimering af slitage og undgåelse 
af skader 112
Vigtige komponenter 113
Tekniske data 115
Specialtilbehør 116
Reparationsvejledning 117
EU overensstemmelses-erklæring 117
Kvalitetscertifikat 118
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Billedsymboler

Alle billedsymboler, der er anbragt på 
maskinen, er forklaret i denne 
betjeningsvejledning.

Angivelse af tekstafsnit

Teknisk videreudvikling

STIHL arbejder løbende med 
videreudvikling af alle maskiner og 
redskaber; vi må derfor forbeholde os ret 
til ændringer i leveringsomgang, form, 
teknik og udstyr.

Der kan således ikke gøres krav 
gældende ud fra angivelser og 
illustrationer i denne 
betjeningsvejledning.

Nationale sikkerhedsforskrifter, f. eks. 
fra arbejdstilsynet, socialkasser, 
arbejdsbeskyttelsesmyndigheder og 
andre skal overholdes.

Hvis det er første gang man arbejder 
med maskinen: Få sælgeren eller en 
sagkyndig til at forklare dig, hvordan 
man håndterer den sikkert – eller deltag 
i et fagkursus.

Mindreårige må ikke arbejde med 
maskinen - bortset fra unge over 16 år, 
som bliver uddannet under opsyn.

Børn, dyr og tilskuere skal holdes på 
afstand.

Når maskinen ikke er i brug, skal den 
anbringes, så ingen kan komme til 
skade. Maskinen skal sikres, så ingen 
andre har adgang til den.

Brugeren er ansvarlig for ulykker eller 
farer, som påføres andre personer eller 
deres ejendom.

Maskinen må kun udleveres eller 
udlejes til personer, som er fortrolige 
med denne model og dens betjening - 
betjeningsvejledningen skal altid 
medfølge.

Brugen af støjemitterende maskiner kan 
være begrænset af nationale eller 
lokale, stedlige forskrifter.

Enhver der arbejder med maskinen, skal 
være udhvilet, rask og i god kondition.

Enhver der af helbredsmæssige årsager 
ikke må anstrenge sig, bør spørge sin 
læge, om det er tilladeligt at arbejde med 
maskinen.

Kun for brugere af hjertepacemaker: 
Tændingsanlægget på denne maskine 
udsender et lavt elektromagnetisk felt. 
En indflydelse på enkelte 
hjertepacemaker-typer kan ikke 
udelukkes fuldstændigt. For at undgå 
sundhedsmæssige risici anbefaler 
STIHL at spørge den pågældende læge 
og producenten af hjertepacemakeren.

Maskinen må ikke betjenes efter 
indtagelse af alkohol, medicin eller 
stoffer, som påvirker reaktionsevnen.

Udskyd arbejdet, hvis vejret er dårligt 
(sne, is, blæst) – Øget risiko for 
ulykker!

Maskinen er kun beregnet til 
skærearbejde. Den er ikke egnet til 
skæring i træ eller træholdige materialer.

Asbeststøv er yderst sundhedsfarligt – 
skær aldrig i asbest!

Brug af maskinen til andre formål er ikke 
tilladt og kan medføre ulykker eller 
skader på maskinen.

Om denne brugsvejledning

Advarsel om risiko for 
personulykker og tilskadekomst, 
samt tungtvejende tingskader. 

Advarsel om risiko for 
beskadigelse af redskab eller 
enkeltkomponenter.

Sikkerhedshenvisninger 
og arbejdsteknik

Særlige sikkerhedsforan-
staltninger er nødvendige 
ved arbejde med skære-
maskinen, da 
skæreskiven arbejder 
med meget høj 
omdrejningshastighed.

Læs derfor hele betje-
ningsvejledningen nøje 
igennem, før maskinen 
tages i brug første gang, 
og opbevar den sikkert til 
senere brug. Det kan 
være livsfarligt ikke at 
overholde 
sikkerhedsanvisningerne.
TS 700, TS 80080
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Foretag ikke ændringer på maskinen – 
det kan reducere sikkerheden. STIHL 
fraskriver sig ethvert ansvar for person- 
og materielle skader, der opstår som 
følge af brug af ikke godkendte 
monteringsenheder.

Montér kun skæreskiver eller tilbehør, 
som STIHL har godkendt til denne 
maskine, eller teknisk tilsvarende dele. 
Hvis du har spørgsmål, så henvend dig 
til en forhandler. Brug kun skæreskiver 
eller tilbehør i god kvalitet. Ellers kan der 
være risiko for ulykker eller skader på 
maskinen.

STIHL anbefaler, at man anvender 
STIHLs originale skæreskiver og 
tilbehørsdele. Disse er i deres 
egenskaber optimalt tilpasset produktet 
og brugerens krav.

Der må ikke bruges højtryksrenser til 
rensning af maskinen. Den hårde 
vandstråle kan beskadige maskinens 
dele.

Sprøjt ikke vand på maskinen.

Beklædning og udstyr 

Vær iført forskriftsmæssig beklædning 
og udstyr.

Ved skæring af stål skal man anvende 
beklædning af meget svært antændeligt 
materiale (f. eks. læder eller 
specialbehandlet, brandsikker bomuld) 
– ingen syntetiske stoffer – Brandfare 
pga. gnistregn! 

Beklædningen skal være fri for 
brændbare aflejringer (spåner, 
brændstof, olie etc.).

Brug ikke beklædning, som kan hænge i 
maskinens bevægelige dele – ingen 
tørklæder, intet slips, ingen smykker. 
Langt hår skal samles og sikres.

Ansigtsbeskyttelse er ikke tilstrækkelig 
øjenbeskyttelse

Under arbejdet kan der opstå støv 
(f. eks. krystallinsk materiale fra den 
genstand, der skal skæres), dampe og 
røg – Sundhedsfare!

Ved støvudvikling skal der altid bæres 
støvbeskyttelsesmaske.

Ved forventede dampe eller røg (f. eks. 
ved skæring af kompositmaterialer) skal 
der bæres åndedrætsværn

Bær “personlig” støjbeskyttelse - 
f. eks. høreværn.

STIHL tilbyder et omfattende sortiment 
inden for personligt sikkerhedsudstyr.

Brug aldrig rundsavblade, 
hårdmetals-, rednings-, 
træskære- eller andre 
slags fortandede værktø-
jer – Fare for 
dødbringende 
kvæstelser! I modsæt-
ning til den ensartede 
fjernelse af partikler ved 
benyttelse af skæreski-
ver, kan tænderne på et 
rundsavsblad under skæ-
ringen gribe fat i 
materialet og sætte sig 
fast. Dette bevirker en 
aggressiv skæring og kan 
medføre ukontrollerede, 
yderst farlige reaktions-
kræfter (tilbageslag) fra 
maskinen.

Beklædningen skal være 
formålstjenlig og må ikke 
hindre bevægelser. Tæt-
siddende beklædning – 
kombitøj, ingen 
arbejdsfrakke/kittel

Brug beskyttelsesstøv-
ler med fast, skridsikker 
sål og stålforstærkning.

Brug beskyttelseshjelm 
hvis der er fare for at der 
falder genstande ned. 
Der skal anvendes 
ansigtsskærm og altid 
beskyttelsesbriller – 
fare for genstande, som 
bliver hvirvlet op eller 
slynget væk.

Brug kraftige handsker 
– helst af læder.
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Transport af maskinen

Sluk altid for motoren.

Bær kun maskinen i griberøret – 
skæreskiven bagud – varm lyddæmper 
bort fra kroppen.

Varme maskindele, især lyddæmperens 
overflade, må ikke berøres – risiko for 
forbrændinger!

Maskinen må aldrig transporteres med 
påmonteret skæreskive – Fare for 
brud!

I biler: Maskinen skal sikres mod 
væltning, beskadigelse og udløb af 
brændstof.

Tankning

Før tankning skal motoren slukkes.

Tank ikke så længe motoren stadig er 
varm – brændstof kan løbe over - 
brandfare!

Åbn tankdækslet forsigtigt, så et evt. 
overtryk kan forsvinde langsomt, så 
brændstoffet ikke sprøjter ud.

Tank kun på godt udluftede områder. 
Spildes brændstof, skal maskinen straks 
rengøres – der må ikke komme 
brændstof på tøjet. Hvis det sker, så skift 
tøj med det samme.

Der kan samle sig støv på 
motorenheden, især i området omkring 
karburatoren. Hvis støvet blandes med 
benzin opstår brandfare. Fjern derfor 
regelmæssigt støv fra motorenheden.

De forskellige skæremaskiner kan være 
forsynet med forskellige tankdæksler:

Bajonet-tankdæksel

Åbn eller luk aldrig et bajonet-
tankdæksel med et værktøj. Dækslet 
kan derved blive beskadiget og bevirke, 
at der løber brændstof ud.

Luk omhyggeligt bajonet-tankdækslet 
efter optankningen.

Tankdæksel med skruegevind

Derved reduceres risikoen for at 
tankdækslet løsner sig på grund af 
vibrationer fra motoren, og at der løber 
brændstof ud.

Skæremaskine, spindelleje

Et upåklageligt spindelleje sikrer, at 
diamant-skæreskiven løber nøjagtigt 
koncentrisk og aksialt – få evt. en 
fagmand til at afprøve det.

Skæreskiver

Valg af skæreskiver

Skæreskiverne skal være godkendt til 
håndholdt skæring. Der må ikke 
anvendes andre skæreredskaber og 
tilbehørsdele – risiko for ulykker!

Skæreskiverne er egnede til forskellige 
materialer: Vær opmærksom på 
skæreskivernes mærkning.

STIHL anbefaler generelt vådskæring.

Kontrollér spindelboringen for skader. 
Skæreskiver med beskadigede 
spindelboringer må ikke anvendes – 
risiko for ulykker!

Benzin er yderst letan-
tændeligt – hold afstand 
til åben ild – spild ikke 
brændstof – ryg ikke.

Vær opmærksom på 
utætheder! Hvis der løber 
brændstof ud, må moto-
ren ikke startes - 
Livsfare på grund af 
forbrændinger!

Efter tankning strammes 
skrue-tankdækslet så 
meget som muligt.

Vær opmærksom på 
skæremaskinens udven-
dige diameter.

Diameteren for skæreski-
vens spindelboring og 
skæremaskinens aksel 
skal passe sammen.
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Brugte skæreskiver skal kontrolleres før 
montering for revner, manglende dele, 
slid, planhed, materialetræthed, 
segmentbeskadigelse eller -mangler, 
tegn på overophedning 
(farveændringer) og evt. beskadigelse 
af spindelboringen.

Brug aldrig revnede, brækkede eller 
bøjede skæreskiver.

Diamant-skæreskiver må aldrig rettes 
op.

Anvend aldrig skæreskiver, som har 
været tabt på gulvet/jorden – 
beskadigede skæreskiver kan knække – 
fare for ulykker!

Ved kunstharpiks-skæreskiver skal man 
være opmærksom på forfaldsdatoen.

Montering af skæreskiver

Kontrollér skæremaskinens spindel, 
brug aldrig en skæremaskine med 
beskadiget spindel – fare for ulykker!

Ved diamant-skæreskiver skal man 
være opmærksom på pilen for 
omdrejningsretning.

Placér den forreste trykskive – stram 
spændeskruen godt til – drej 
skæreskiven med hånden, og se om den 
løber koncentrisk og er i plan.

Opbevaring af skæreskiver

Skæreskiver skal opbevares tørt og 
frostfrit på en jævn flade, hvor 
temperaturen ikke svinger – fare for 
brud og splintning!

Beskyt altid skæreskiver mod stød ved 
fald på gulvet eller berøring/stød mod 
andre genstande.

Inden start

Maskinen skal afprøves for 
driftssikkerhed – vær opmærksom på 
det pågældende kapitel i 
betjeningsvejledningen:

– Skæreskiven skal være egnet til det 
materiale, der skal skæres, være i 
upåklagelig stand og rigtigt 
monteret (omdrejningsretning, godt 
fastgjort)

– Kontrollér, at beskyttelseskærmen 
sidder fast – hvis den sidder løst, så 
henvend dig til forhandleren

– Gasarm og gasarmspærre skal 
arbejde let - gasarmen skal 
automatisk gå tilbage til 
tomgangsstilling

– Kombiskyderen / kombiarmen / 
stopkontakten lette at stille på 
STOP hhv. 0

– Kontrollér om tændrørshætten 
sidder fast – ved en løs hætte kan 
der opstå gnister, som kan antænde 
udsivende brændstof-luftblanding – 
Brandfare!

– Foretag ingen ændringer på 
betjenings- og 
sikkerhedsanordningerne

– Hold håndtagene rene og tørre og fri 
for olie og snavs, så 
skæremaskinen kan føres sikkert

Maskinen må kun betjenes i driftssikker 
stand – Fare for ulykker!

Start af motor

Start mindst 3 m fra det sted, hvor der 
blev tanket op, og ikke i lukkede rum.

Kun på jævnt underlag/jord, vær 
opmærksom på at stå godt og sikkert, 
hold maskinen i et sikkert greb – 
skæreskiven må ikke berøre andre 
genstande eller jorden og ikke være midt 
i et snit.

Skæreskiven kan efter start straks 
begynde at løbe rundt.

Maskinen må kun betjenes af én person 
- ingen andre må opholde sig inden for 
arbejdsområdet - heller ikke ved start.

Start ikke motoren “med hånden” – start 
som det er beskrevet i 
betjeningsvejledningen.

Skæreskiven fortsætter med at rotere i 
en vis tid, efter gasarmen er sluppet – 
fare for kvæstelser på grund af 
efterløb!

Hold maskinen og før den sikkert

Skæremaskinen må kun bruges til 
håndholdt skæring eller på en STIHL 
kørevogn.

Skæreskivens tilladte 
omdrejningstal skal være 
lige så højt eller højere 
end skæremaskinens 
maksimale spindelom-
drejningstal! – se kapitlet 
“Tekniske data”.
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Håndholdt skæring

Maskinen skal altid holdes fast med 
begge hænder: Højre hånd på bageste 
håndtag – også hvis man er 
venstrehåndet. Tommelfingrene skal 
omslutte griberør og håndtag, så 
maskinen kan føres sikkert.

Når en skæremaskine arbejder med en 
roterende skæreskive i pilens retning, 
opstår en kraft, som forsøger at få 
maskinen til at vippe.

Den genstand, som skal bearbejdes, 
skal ligge fast, og det er altid maskinen, 
der skal føres hen til genstanden – aldrig 
omvendt.

Kørevogn

STIHL's skæremaskiner kan monteres 
på en STIHL kørevogn.

Beskyttelsesskærm

Skæreskivens beskyttelsesskærm skal 
indstilles rigtigt: Materialepartikler skal 
ledes væk fra brugeren og maskinen.

Vær opmærksom på de afrevne 
materialepartiklers bevægelsesretning.

Under arbejdet

Sluk straks for motoren ved 
overhængende fare eller i nødstilfælde – 
sæt kombiskyderen / kombiarmen / 
stopkontakten på STOP hhv. 0.

Vær opmærksom på upåklagelig 
tomgang, så skæreskiven ikke 
fortsætter med at løbe, og stopper, når 
gasarmen er sluppet.

Kontrollér regelmæssigt 
tomgangsindstillingen og justér den 
eventuelt. Hvis skæreskiven alligevel 
drejer rundt i tomgang, bør en forhandler 
kigge på det.

Ryd arbejdsområdet – vær opmærksom 
på forhindringer, huller og udgravninger.

Pas på, når det er glat, vådt, der ligger 
sne, på skråninger, i ujævnt terræn etc. 
- Fare for skridning!

Arbejd ikke på en stige – ikke på et 
usikkert ståsted – ikke over 
skulderhøjde – ikke kun med én hånd – 
fare for ulykker!

Sørg altid for at stå fast og sikkert.

Arbejd ikke alene – hold altid 
“råbeafstand” til andre personer, som i 
nødstilfælde kan yde hjælp.

Tillad ikke, at der opholder sig andre 
personer inden for arbejdsområdet – 
hold tilstrækkelig stor afstand til andre 
personer på grund af støj og udkastede 
dele.

Når man bærer høreværn, er der behov 
for ekstra agtpågivenhed og omtanke – 
opfattelsen af farlige situationer via lyd 
(skrig, signallyde etc.) er begrænset.

Hold passende arbejdspauser.

Arbejd roligt og velovervejet – kun ved 
gode lys- og synsforhold. Arbejd med 
omtanke, så andre ikke udsættes for 
fare.

Ved arbejde i grøfter, fordybninger eller 
under trange forhold, skal der sørges for 
tilstrækkelig udluftning – Livsfare som 
følge af forgiftning!

Ved utilpashed, hovedpine, 
synsforstyrrelser (f. eks. aftagende 
synsfelt), høreforstyrrelser, svimmelhed, 
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Maskinen udleder giftige 
gasser, så snart motoren 
kører. Disse gasser kan 
være lugtfrie og usynlige, 
samt indeholde ufor-
brændte kulbrinter og 
benzol. Arbejd aldrig med 
maskinen i lukkede eller 
dårligt udluftede rum – 
heller ikke med katalysa-
tor-maskiner.
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dårlig koncentrationsevne etc. skal 
arbejdet straks stoppes – disse 
symptomer kan bl.a. skyldes for høje 
koncentrationer af udstødningsgasser – 
Fare for ulykker!

Ryg ikke under arbejdet og i nærhed af 
maskinen – Brandfare!

Hvis maskinen har været ude for 
utilsigtede belastninger (f. eks. kraftig 
påvirkning af slag eller stød), skal den 
altid kontrolleres for driftssikker tilstand, 
inden der arbejdes videre - se også “Før 
start”. Især brændstofsystemets tæthed 
og sikkerhedsanordningernes 
funktionsdygtighed skal afprøves. 
Maskiner, der ikke længere er 
driftssikre, må under ingen 
omstændigheder benyttes. I 
tvivlstilfælde skal forhandleren 
rådspørges.

Arbejd ikke med startgasindstilling – 
motoromdrejningerne kan ikke 
reguleres ved denne indstilling af 
gashåndtaget.

Rør aldrig ved en roterende skæreskive 
med hånden eller andre kropsdele.

Kontrollér arbejdsstedet. Sørg for at 
forhindre ulykker på grund af 
beskadigelse af rørledninger og 
elektriske kabler.

Maskinen må ikke bruges i nærheden af 
brandfarlige stoffer og gasser.

Skær ikke i rør, metaltromler eller andre 
beholdere, hvis det er usikkert, om de 
indeholder flygtige eller brandfarlige 
substanser.

Motoren må ikke køre uden opsyn. 
Inden maskinen forlades (f. eks. i 
arbejdspauser) skal motoren slukkes.

Inden skæremaskinen lægges på 
jorden:

– Stands motoren

– Vent til skæreskiven står stille

Ved ændringer i skæreforholdene 
(f. eks. større vibrationer, reduceret 
skæreydelse) skal arbejdet afbrydes og 
årsagen til ændringerne findes og 
afhjælpes.

Reaktionskræfter

De hyppigst optrædende 
reaktionskræfter er tilbageslag og 
trækning.

Fare pga. tilbageslag

Et tilbageslag kan medføre 
dødbringende læsioner.

Ved et tilbageslag (Kickback) bliver 
skæremaskinen pludseligt og 
ukontrolleret slynget tilbage mod 
brugeren.

Et tilbageslag opstår f. eks. hvis 
skæreskiven

– kommer i klemme – især i den 
øverste fjerdedel

– ved kontakt med en fast genstand, 
som bremser den kraftigt op

Faren for tilbageslag reduceres

– ved velovervejet, rigtigt arbejde

– at holde skæremaskinen med 
begge hænder i et sikkert greb

– at undlade at skære med 
skæreskivens øverste fjerdedel. Før 
skæreskiven ind i snittet med den 
største forsigtighed, uden at 
dreje/vrikke eller støde den ind

Kontrollér skæreskiven 
ofte – udskift den straks, 
hvis der er tegn på rev-
ner, buler eller andre 
skader (f. eks. overhed-
ning) – ved brud Fare for 
uheld!
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– Vær altid opmærksom på, at 
genstanden der skal skæres, kan 
bevæge sig, og tag højde for andre 
årsager, som kan lukke snittet og 
bevirke, at skæreskiven kommer i 
klemme

– Fastgør og understøt den genstand, 
der skal bearbejdes, så snittet 
forbliver åbent under og efter 
skæringen

– Med diamant-skæreskiver skal der 
vådskæres

– Kunstharpiks-skæreskiver er alt 
efter udførelse kun egnet til tørsnit 
hhv. kun til vådskæring. Med 
kunstharpiks-skæreskiver, som kun 
er egnet til vådskæring, skal der 
skæres vådt

Væktrækning

Skæremaskinen trækker fremad og væk 
fra brugeren, når skæreskiven berører 
den genstand, som skal skæres, 
ovenfra.

Arbejde – skæring

Ingen legemsdele må befinde sig i 
skæreskivens svingområde.

Arbejd ikke for meget foroverbøjet og 
aldrig bøjet over skæreskiven, især når 
beskyttelsesskærmen er trukket 
tilbage/opad.

Arbejd ikke over skulderhøjde.

Brug kun skæremaskinen til skæring. 
Den er ikke egnet til fjernelse eller 
vækskovling af genstande.

Tryk ikke på skæremaskinen.

Fastlæg først skæreretningen, og sæt 
derefter skæremaskinen til. Herefter må 
skæreretningen ikke ændres. Stød eller 
slå aldrig maskinen ind i skærerillen – 
maskinen må ikke falde ind i skærerillen 
– Fare for brud!

Diamant-skæreskiver: Ved svigtende 
skæreydelse skal diamant-
skæreskivens skæreevne kontrolleres, 
evt. efterslibes. Skær kortvarigt i et 
slibende materiale, som f. eks. 
sandsten, gasbeton eller asfalt.

Når snittet er næsten færdigt, støttes 
skæremaskinen ikke længere af 
skæreskiven i snittet. Brugeren skal 
bære maskinens vægt – fare for at 
miste kontrol over maskinen!

Hold vand og slam langt væk fra 
strømførende elektriske kabler – fare 
for elektrisk stød!

Sådan dannes et rent snit: Lad 
skæreskiven trække sig ind i materialet 
eller bevæg den ind og ud i 
skæreretningen – skub den ikke ind.
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Før skæreskiven lige ind i 
snitspalten, ikke skævt og 
belastet i en side.

Skær eller skrub ikke 
sideværts.
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Ved skæring af stål: på 
grund af glødende 
materialepartikler 
brandfare!
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Ved brug af diamant-skæreskiver skal 
man lave vådskæring – brug f. eks. 
STIHL vandtilslutning.

Kunstharpiks-skæreskiver er alt efter 
udførelse kun egnet til tørsnit hhv. kun til 
vådskæring.

Ved brug af kunstharpiks-skæreskiver, 
som kun er egnet til vådskæring, skal 
man lave vådskæring – brug f. eks. 
STIHL vandtilslutning.

Ved brug af kunstharpiks-skæreskiver, 
som kun er egnet til tørsnit, skal man 
skære tørt. Hvis sådanne kunstharpiks-
skæreskiver alligevel bliver våde, mister 
de skærekapacitet og bliver sløve. Hvis 
kunstharpiks-skæreskiver bliver våde 
under arbejdet (f. eks. på grund af 
vandpytter eller vandrester i rør) – må 
skæretrykket ikke forøges, men skal 
holdes hvor det er – Fare for brud! 
Sådanne kunstharpiks-skæreskiver skal 
straks bruges op.

Kørevogn

Ryd vejen for kørevognen. Hvis 
kørevognen skubbes hen over 
genstande, kan skæreskiven komme 
skævt ind i snittet – fare for brud!

Vibrationer

Længe varende brug af maskinen kan 
medføre vibrationsbetinget nedsat 
blodomløb i hænderne („døde hvide 
fingre“).

Der kan ikke fastsættes en generel 
gyldig brugssperiode, da det afhænger 
af påvirkning fra flere faktorer.

Brugsperioden forlænges med:

– beskyttelse af hænderne (varme 
handsker)

– pauser

Brugsperioden forkortes ved:

– særlige, personlige anlæg for dårligt 
blodomløb (kendetegn: ofte kolde 
fingre, kriblen)

– lave udetemperaturer

– gribekraftens styrke (kraftigt greb 
hindrer blodomløbet)

Ved regelmæssig, længere varende 
brug af maskinen og ved gentagen 
forekomst af tilsvarende tegn (f.eks. 
kriblen i fingrene) anbefales en 
lægeundersøgelse.

Vedligeholdelse og reparation

Vedligehold motoren regelmæssigt. 
Udfør kun vedligeholdelsesarbejde og 
reparationer, som er beskrevet i 
betjeningsvejledningen. Alt andet 
arbejde skal udføres af en forhandler.

STIHL anbefaler, at alt 
vedligeholdelsesarbejde og reparationer 
kun udføres af STIHL forhandler. STIHL 
forhandlerne bliver regelmæssigt tilbudt 
skoling og at får stillet tekniske 
informationer til rådighed.

Anvend kun førsteklasses reservedele. 
Ellers kan der opstå fare for uheld eller 
skader på redskabet. Hvis du har 
spørgsmål, så henvend dig til en 
forhandler.

STIHL anbefaler, at der anvendes 
originale STIHL reservedele. Disse er på 
grund af deres egenskaber optimalt 
tilpasset maskinen og brugerens behov.

Ved reparationer, vedligeholdelse og 
rengøring stands altid motoren og tag 
tændrørshætten af - fare for uheld 
hvis motoren går utilsigtet i gang! – 
Undtagelse: Indstilling af karburator og 
tomgang.

Når tændrørshætten eller tændrøret er 
taget af må motoren kun sættes i 
bevægelse med startanordningen, når 
kombiglideren / kombiarmen / 
stopkontakten står på STOP eller 0 – 
Brandfare som følge af tændgnister 
uden for cylinderen.

Opbevar ikke maskinen i nærheden af 
åben ild – på grund af Brandfare!

Afprøv tankdækslet regelmæssigt for 
tæthed.

Anvend kun upåklagelige tændrør, som 
er godkendt af STIHL - se “Tekniske 
Data”.

Afprøv tændrørskablet (upåklagelig 
isolering, fast tilslutning).

Afprøv om lydpotten virker upåklageligt.

Arbejd ikke uden eller med en defekt 
lyddæmper – Brandfare! – 
Høreskader!

Rør ikke ved den varme lyddæmper – 
Fare for forbrænding!

Kontrollér gummidæmperen på 
undersiden af redskabet – huset må ikke 
skure mod jorden – Fare for 
beskadigelse!

Antivibrationselementernes tilstand 
påvirker vibrationsforholdet - kontrollér 
antivibrationselementerne 
regelmæssigt.
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Der må kun vådskæres med diamant-
skæreskiver

Øgning af standtid og 
skærehastighed

Tilfør generelt vand til skæreskiven.

Støvbinding

Skæreskiven skal tilføres en 
vandmængde på mindst 0,6 l/min.

Vandtilslutning

– Vandtilslutning på maskinen til alle 
vandforsyningstyper

– Trykvandbeholder 10 l til 
støvbinding

– På kørevognen anvendelig 
vandbeholder til støvbinding

Tør hhv. våd skæring med 
kunstharpiks-skæreskiver - alt efter 
udførelse

Kunstharpiks-skæreskiver er alt efter 
udførelse kun egnet til tørsnit hhv. kun til 
vådskæring.

Kun til tørskæring egnede 
kunstharpiks-skæreskiver

Bær passende støvbeskyttelsesmaske 
ved tørskæring.

Ved forventede dampe eller røg (f. eks. 
ved skæring af kompositmaterialer) skal 
der bæres åndedrætsværn

Kun til vådskæring egnede 
kunstharpiks-skæreskiver

For at binde støvet skal der tilføres en 
vandmængde på 1 l/min til skæreskiven. 
For ikke at reducere skæreydelsen, skal 
der tilføres en vandmængde på 4 l/min 
til skæreskiven.

Lad skæreskiven efter arbejdet køre 
ca. 3 til 6 sekunder uden vand ved 
driftsomdrejningstal for at slynge vandet 
af den.

– Vandtilslutning på maskinen til alle 
vandforsyningstyper

– Trykvandbeholder 10 l til 
støvbinding

– På kørevognen anvendelig 
vandbeholder til støvbinding

Ved diamant- og kunstharpiks-
skæreskiver skal man være 
opmærksom på

Genstande, der skal skæres

– må ikke ligge hult

– skal sikres, så de ikke ruller eller 
glider væk

– skal sikres mod svingninger

Afskårne dele

Rækkefølgen af skæresnittene er vigtig 
ved gennembrud, udsparinger, osv. Det 
sidste skæresnit skal altid foretages 
således, at skæreskiven kommer i 
klemme, og så at den af- eller udskårne 
del ikke er til fare for brugeren.

Små mellemstykker, som holder delen, 
der skal afskæres, i position, kan 
eventuelt forblive. Disse mellemstykker 
brækkes af senere.

Før den endelige afskæring af delen 
skal man bestemme:

– hvor tung delen er

– hvordan kan den bevæge sig efter 
afskæringen

– er den under spænding

Ved udbrydning af delen må hjælpende 
personer ikke bringes i fare.

Anvendelseseksempler

Brug kun skæreskiverne 
med vand.
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Skæring i flere arbejdsgange

N Markér skærelinjen (A)

N Arbejd langs med skærelinjen. Ved 
korrektioner må skæreskiven ikke 
føres skævt, men skal altid sættes 
an på ny – skæredybden per 
arbejdsgang bør højst være 5 til 
6 cm. Tykkere materiale skal 
skæres i flere arbejdsgange

N Store pladetykkelser skal skæres 
med regelmæssige bevægelser 
frem og tilbage

Skæring af plader

N Læg pladen fast på en skridsikker 
flade

N Indslib styrerillen (A) langs med den 
markerede linje

N Uddyb skærefugen (B) med 
regelmæssige bevægelser frem og 
tilbage

N Lad brudlisten (C) forblive

N Skær først pladen igennem i 
snitenderne, så der ikke brækker 
materiale af

N Bræk pladen

N Opret kurver i flere arbejdsgange – 
vær opmærksom på, at 
skæreskiven ikke kører skævt

Skæring af runde og hule materialer

N Rør, runde materialer, osv. skal 
sikres, så de ikke ruller væk

N Ved fastlæggelse af skærelinjen 
skal man især undgå armeringer i 
skæresnittets retning

N Indslib styrerillen langs med den 
markerede skærelinje

N Uddyb skærefugen med 
regelmæssige bevægelser frem og 
tilbage – fremføring med fuld 
skæredybde langs med styrerillen – 
ved mindre retningskorrektioner må 
skæreskiven ikke køre skævt, men 
skal sættes an på ny – små 
mellemstykker, som holder delen, 
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der skal afskæres, i position, skal 
forblive. Disse mellemstykker 
brækkes af senere

Formsnit på rør

N Markér skærelinjen

N Indslib styrerillen langs den 
markerede skærelinje – begynd 
derved i det øverste punkt og før 
udad på begge sider

N Rør, runde materialer, osv. skal 
indslibes i området omkring 
skærelinjens ender, så materialet 
ikke brækker af

N Uddyb skærefugen med 
regelmæssige bevægelser frem og 
tilbage – begynd på det øverste 
punkt og før udad på begge sider – 

fremføring med fuld skæredybde 
langs med styrerillen – ved mindre 
retningskorrektioner må 
skæreskiven ikke køre skævt, men 
skal sættes an på ny – små 
mellemstykker, som holder delen, 
der skal afskæres, i position, skal 
forblive. Disse mellemstykker 
brækkes af senere

Skæreskiver udsættes for meget store 
belastninger især ved frihåndsskæring.

Skæreskiverne, som er udviklet af 
STIHL sammen med ansete 
skæreskiveproducenter, er af høj 
kvalitet og nøje tilpasset det 
pågældende anvendelsesformål samt 
skæremaskinens motoreffekt.

De er af ensartet fremragende kvalitet.

Transport og opbevaring

– Skæreskiver må ikke udsættes for 
direkte sollys eller andre 
varmebelastninger ved transport og 
opbevaring

– Undgå stød og slag

– Skæreskiver skal stables på en plan 
flade i originalemballagen på et tørt 
sted og så vidt muligt ved ensartet 
temperatur

– Skæreskiver må ikke opbevares i 
nærheden af aggressive væsker

– Opbevar skæreskiver frostfrit

Håndholdt skærearbejde langs 
denne skærelinje kræver særlig 
forsigtighed og nøjagtighed.

Skæreskiver
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Korrekt valg og brug af kunstharpiks-
skæreskiver sikrer økonomisk brug og 
hindrer hurtig slitage. Ved valget hjælper 
den korte betegnelse på

– etiketten

– forpakningen (tabel med 
anbefalinger til anvendelse)

STIHL kunstharpiks-skæreskiver er, alt 
efter udførelse, egnet til adskillelse af 
følgende materialer:

– Asfalt

– Beton

– Sten

– Duktile støbejernsrør

– Stål

STIHL kunstharpiks-skæreskiver er ikke 
egnet til adskillelse af jernbaneskinner.

Korrekt valg og brug af diamant-
skæreskiver sikrer økonomisk nytte og 
forhindrer hurtig slid. Ved valget hjælper 
den korte betegnelse på

– etiketten

– på emballagen (tabel med 
anbefalinger til anvendelse)

STIHL diamant-skæreskiver er, alt efter 
udførelse, egnet til adskillelse af 
følgende materialer:

– Asfalt

– Beton

– Sten (hård bjergart)

– Slibebeton

– Frisk beton

– Teglsten

– Lerrør

STIHL Diamant-skæreskiver er ikke 
egnet til bearbejdning af metal.

Kort betegnelse

Den korte betegnelse er en kombination 
af op til fire bogstaver og cifre:

– bogstaverne angiver skæreskivens 
primære anvendelsesområde

– cifrene angiver STIHL diamant-
skæreskivens kapacitetsklasse

Koncentricitet og aksialt løb

Et upåklageligt spindelleje på 
skæremaskinen er nødvendigt for at 
opnå lang levetid og effektiv funktion af 
diamant-skæreskiven.

Brugen af en skæreskive på en 
skæremaskine med defekt spindelleje 
kan medføre afvigelser i koncentricitet 
og aksialt løb.

Kunstharpiks-skæreskiver Diamant-skæreskiver

Bogstav Primært 
anvendelsesområde

A Asfalt
B Beton
BA Beton, asfalt
S Sten (hård bjergart)
SB Hård bjergart, beton
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En for stor koncentricitetsafvigelse (A) 
overbelaster enkelte 
diamantsegmenter, som derfor 
overophedes. Det kan medføre 
spændingsrevner i stambladet eller 
udglødning af enkelte segmenter.

Afvigelser i aksialt løb (B) frembringer 
en højere varmebelastning og bredere 
skærefuge.
TS 700, TS 80092
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Afhjælpning af driftsforstyrrelser

Skæreskive

Fejl Årsag Afhjælpning
Urene kanter eller skæreflader, snittet 
løber skævt

Afvigelse i koncentricitet og aksialt løb Specialforhandler1) kontaktes

Kraftigt slid på segmenternes sider Skæreskiven slingrer Brug en ny skæreskive
Urene kanter, snittet løber skævt, ingen 
skæreeffekt, gnistdannelse

Skæreskiven er sløv; løsæg på skæreskiver 
til sten

Slib skæreskiven til sten ved kortvarigt at 
skære i slibende materiale; skæreskive til 
asfalt skal udskiftes med en ny

Dårlig skæreeffekt, større segmentslid Skæreskiven drejer i forkert retning Monter skæreskiven i korrekt drejeretning
Huller eller revner i stamblad og segment Overbelastning Brug en ny skæreskive
Kerneslid Skæring i forkert materiale Brug en ny skæreskive; vær opmærksom 

på skillelag for forskellige materialer
1)  STIHL anbefaler STIHL forhandleren
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Kerneslid

Ved adskillelse af vejbelægninger må 
man ikke trænge ind i bærelaget (ofte 
grus) – skæring i grus kan ses på lyst 
støv – der kan derved opstå overdreven 
kerneslid – Fare for brud!

Løsæg, slibning

Løsæg dannes som et lysegråt lag på 
oversiden af diamantsegmentet. Dette 
lag tilstopper diamanterne i 
segmenterne og afstumper 
segmenterne.

Løsæg kan dannes:

– ved ekstremt hårdt skæremateriale, 
f. eks. granit

– ved forkert håndtering, f. eks. for 
stor tilspændingskraft

– når der skæres for store snit på 
tværs uden svingsnit (fremad- og 
tilbagegående bevægelse i 
skærefeltet)

Løsæg forstærker vibrationer, forringer 
skæreydelsen og forårsager 
gnistdannelse.

Ved det første tegn på løsæg skal 
diamant-skæreskiven omgående 
“slibes” – dertil skæres kortvarigt i 
slibende materiale som f. eks. sandsten, 
gasbeton eller asfalt.

Tilsætning af vand forhindrer dannelsen 
af løsæg.

Hvis der arbejdes videre med stumpe 
segmenter, kan de blive bløde som følge 
af den store varmeudvikling – 
stambladet udgløder og mister sit 
fasthed – det kan medføre vridninger, 
som ses tydeligt på skæreskivens 
slingrebevægelser. Skæreskiven må 
ikke længere bruges – Fare for uheld!

“Lejet med afskærmning” er monteret på 
indersiden af tilslutningsstykket fra 
fabrikkens side.

“Lejet med afskærmning” kan alt efter 
anvendelsesformålet også monteres på 
ydersiden.

Til skæring på fri hånd anbefales 
indvendig montering som følge af det 
bedre tyngdepunkt, og udvendig 
montering anbefales til betjening af 
skæremaskinen på STIHL skærevogn.

Udførelser

På TS 700 er der to forskellige 
udførelser (A, B) af afskærmninger.

På TS 800 er der kun udførelse B.

Montering af leje med 
afskærmning
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Udførelse A (TS 700)

Udførelse B (TS 700, TS 800)

Skelnemærker

– Afskærmningens form (1)

– Justeringsarmens form (2)

Udvendig montering

Udførelse A (TS 700)

N Demontér skæreskiven (se 
“Isætning/udskiftning af 
skæreskive”)

N Skru hulskruen (1) ud

N Tag firkantmøtrikken ud af føringen 
fra skærmens inderside

N Tag vandtilslutningen (2) fra 
justeringsarmen

N Drej skærmen i pilens retning, indtil 
justeringsarmen peger fremad

N Skru hulskruen (3) ud og tag den af 
med tætningen

N Tag firkantmøtrikken ud af føringen 
fra skærmens inderside

N Skru skruen (4) ud

N Drej justeringsarmen opad og tag 
den af

N Skyd justeringsarmen (5) til 
position A

N Skru skruen (4) ind og spænd den 
fast

N Skub firkantmøtrikken ind i 
skærmens føring og hold den fast

N Skru den kortere hulskrue (3) med 
tætning på justeringsarmen og 
spænd den fast

N Drej skærmen i pilens retning, indtil 
justeringsarmen peger fremad
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N Løsn sekskantskruerne (6) for at 
afspænde kileremmen

N Drej spændemøtrikken (7) venstre 
om med kombinøglen – 
ca. 1/4 omdrejning, til anlæg = 0

N Skru sekskantskruerne ud

N Træk remafskærmningen (8) af 
fremad, tag kileremmen af den 
forreste remskive

N Tag “lejet med afskærmning” (9) af

N Læg “lejet med afskærmning” (9) på 
tilslutningsstykkets yderside – 
derved føres kileremmen over 
remskiven

N Skyd remafskærmningen på

N Ret gevindboringerne i lejet ind med 
langhullerne i tilslutningsstykket og 
boringerne i kileremafskærmningen

N Skru sekskantskruerne i – 
fastspændes ikke endnu

N Sæt den længere hulskrue (1) 
gennem vandtilslutningens 
studs (2)

N Vær opmærksom på studsens leje

N Skub firkantmøtrikken ind i 
skærmens føring og hold den fast

N Læg vandtilslutningen med længere 
hulskrue på justeringsarmen – 
spænd hulskruen fast

Se herefter “Spænding af kilerem”.

Udførelse B (TS 700, TS 800)

N Demontér skæreskiven (se 
“Isætning/udskiftning af 
skæreskive”)

N Sæt skærmen i den viste position

N Træk propperne (pile) af

N Monter justeringsarmen (1) i 
position A

N Tryk propperne i de frie 
fastgørelsesboringer

N Skru møtrikkerne (2) af

N Tag hulskruerne (3) af
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N Drej skærmen i pilens retning, indtil 
justeringsarmen peger nedad

N Løsn sekskantskruerne (4) for at 
afspænde kileremmen

N Drej spændemøtrikken (5) venstre 
om med kombinøglen – 
ca. 1/4 omdrejning, til anlæg = 0

N Skru sekskantskruerne ud

N Træk remafskærmningen (6) af 
fremad, tag kileremmen af den 
forreste remskive

N Tag “lejet med afskærmning” (7) af

N Læg “lejet med afskærmning” (7) på 
tilslutningsstykkets yderside – 
derved føres kileremmen over 
remskiven

N Skyd remafskærmningen på

N Ret gevindboringerne i lejet ind med 
langhullerne i tilslutningsstykket og 
boringerne i kileremafskærmningen

N Skru sekskantskruerne i – 
fastspændes ikke endnu

N Montér vandtilslutningsdelene på 
afskærmningen igen

Se herefter “Spænding af kilerem”.

Denne maskine er udstyret med en 
automatisk rem-spændeanordning med 
fjederkraft.

Før kileremmen spændes skal 
sekskantskruerne (1) være løsnet og 
pilen på spændemøtrikken (2) skal pege 
mod 0 .

N Ellers løsnes sekskantskruen (1) og 
spændemøtrikken (2) drejes 
venstre om med kombinøglen – 
ca. 1/4 omdrejning, til anlæg = 0

N Til spænding af kileremmen sættes 
kombinøglen, som vist på billedet, 
på spændemøtrikken

37
6B

A
05

2 
K

N
37

6B
A

05
3 

K
N5

4

4

4

37
6B

A
05

4 
K

N

6

7

37
6B

A
00

7 
K

N

7

Spænding af kilerem

Spændemøtrikken er 
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N Drej spændemøtrikken højre om 
ca. 1/8 omdrejning – 
spændemøtrikken fastholdes af 
fjederkraften 

N Drej spændemøtrikken yderligere 
højre om ca. 1/8 omdrejning – til 
anlæg

I denne position spændes kileremmen 
automatisk ved fjederkraft.

N Tag kombinøglen af 
spændemøtrikken

N Fastspænd sekskantskruerne (1) 
på remafskærmningen

Efterspænding af kilerem

Efterspændingen foregår uden brug af 
spændemøtrikken.

N Løsn de tre sekskantskruer på 
remafskærmningen

Kileremmen spændes automatisk ved 
fjederkraft

N Fastspænd sekskantskruerne igen

Isætning hhv. udskiftning kun, når 
motoren er standset - kombiarm på 
STOP hhv. 0

Blokering af aksel

N Sæt stikdornen (1) gennem 
boringen i remskærmen

N Drej akslen med kombinøglen indtil 
stikdornen (1) griber ind i en af de 
bagvedliggende boringer

Afmontering af skæreskive

N Løsn sekskantskruen (2) med 
kombinøglen og skru den ud

N Tag den forreste trykskive (3) og 
skæreskiven af akslen

Kombinøglen må ikke drejes 
yderligere med magt.

Isætning/udskiftning af 
skæreskive
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Isætning af skæreskive

N Sæt skæreskive (4) i

N Sæt den forreste trykskive (3) på – 
låsekrogene på den forreste 
trykskive (3) skal gribe ind i akslens 
noter

N Skru sekskantskruen i og brug 
kombinøglen til at spænde fast – 
hvis der bruges en momentnøgle, 
se tilspændingsmoment under 
“Tekniske data”

N Træk stikdornen ud af remskærmen

Motoren skal drives med en 
brændstofblanding af benzin og 
motorolie.

STIHL MotoMix

STIHL anbefaler brugen af STIHL 
MotoMix. Dette færdigblandede 
brændstof er benzenfri, blyfri, udmærker 
sig ved et højt oktantal og giver altid det 
korrekte blandingsforhold.

STIHL MotoMix er afstemt til STlHL-
motorer og garanterer lang motorlevetid.

MotoMix fås ikke på alle markeder.

Blanding af brændstof

Benzin

Brug kun kvalitetsbenzin med et 
oktantal på mindst 90 RON – blyfri eller 
blyholdig.

Maskiner med katalysator skal betjenes 
med blyfri benzin.

Motorolie

Brug kun kvalitets-totaktsmotorolie – 
helst STIHL totaktsmotorolie, som er 
afstemt til STlHL-motorer og 
garanterer lang motorlevetid..

Hvis der ikke er STIHL totaktsmotorolie 
til rådighed, må der kun bruges 
totaktsmotorolie for luftkølede motorer – 
ikke motorolie for vandkølede motorer, 
ikke motorolie for motorer med adskilt 
oliekredsløb (f. eks. konventionelle 
firtaktsmotorer).

På maskiner med katalysator må der 
ved tilberedningen af 
brændstofblandingen kun bruges STIHL 
totaktsmotorolie 1:50 .

Blandingsforhold

ved STIHL totaktsmotorolie 1:50; 1:50 = 
1 del olie + 50 dele benzin

Eksempler

Ved diamant-skæreskiver skal 
man være opmærksom på pilen 
for omdrejningsretning.

Der må aldrig bruges to 
skæreskiver samtidigt – som følge 
af uensartet slid – Fare for brud 
og kvæstelser!

Brændstof

Undgå direkte hudkontakt med 
brændstof og indånding af 
brændstofdampe.

Uegnede brændstoffer eller 
blandingsforhold som afviger fra 
forskriften kan føre til alvorlige 
skader på drevet. Benzin eller 
motorolie af ringere kvalitet kan 
beskadige motoren, 
tætningsringe, ledninger og 
brændstoftanken.

Ved brug af flere tankfyldninger 
blyholdig benzin kan 
katalysatorens virkning forringes 
betydeligt.

Benzin-
mængde

STIHL totaktsolie 1:50 

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

ved andre mærker af 
totaktsmotorolie; 1:25 = 1 del olie 
+ 25 dele benzin
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N Fyld først motorolie i en beholder, 
som er egnet til brændstof, derefter 
benzin og bland omhyggeligt

Opbevaring af brændstofblanding

Blandingen må kun opbevares i 
beholdere, som er tilladt for brændstof, 
og skal opbevares på et tørt, køligt og 
sikkert sted, som er beskyttet mod lys og 
sol.

Brændstofblandinger ældes – bland 
kun til nogle ugers brug. 
Brændstofblandinger må ikke 
opbevares længere end 3 måneder. 
Brændstofblandingen kan blive 
hurtigere ubrugelig, hvis den udsættes 
for lys, sol, lave eller høje temperaturer.

N Ryst beholderen med 
brændstofblandingen kraftigt før 
tankning

N Rengør brændstoftanken og 
beholderen grundigt af og til

Overskydende brændstof og væsken, 
som er brugt til rengøringen, skal 
bortskaffes iht. forskrifterne og 
miljøvenligt!

Forberedelse af maskinen

N Rengør tankdækslet og området 
omkring dette før påfyldning, så der 
ikke kommer urenheder i tanken

N Anbring maskinen således, at 
tankdækslet vender opad

Åbning af dæksel

N Tryk dækslet nedad med hånden 
indtil anslag, drej venstre om 
(ca. 1/8 omdrejning) og tag det af

Fyld brændstof på

Spild ikke brændstof ved påfyldning og 
fyld ikke tanken op til kanten. STIHL 
anbefaler STIHL påfyldningssystemet til 
brændstof (specialtilbehør).

Lukning af dæksel

N Sæt dækslet på og drej, indtil det 
glider ind i bajonetfatningen

N Tryk dækslet nedad med hånden og 
drej højre om (ca. 1/8 omdrejning), 
indtil det går i hak

Der kan opbygges tryk i 
beholderen – åbn forsigtigt.

Påfyldning af brændstof

Åbn aldrig et bajonet-tankdæksel 
med et værktøj. Dækslet kan 
derved blive beskadiget og 
medføre, at der løber brændstof 
ud.
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Årlig udskiftning af 
brændstofsugehoved

N Brændstoftanken tømmes

N Brændstofsugehovedet trækkes ud 
af tanken med en krog og af slangen

N sæt et nyt sugehoved i slangen

N læg sugehovedet tilbage i tanken

N Vær opmærksom på 
sikkerhedsforskrifterne –se 
“Sikkerhedshenvisninger og 
arbejdsteknik”

N Tryk på gararmspærren (1) og 
samtidig på gasarmen (2)

N Hold begge arme trykket ind

N Sæt kombiarmen (3) på START og 
fasthold den

N Gasarm, kombiarm og 
gasarmsspærre slippes efter 
hinanden – Startgasstilling

N Gasspjældarmen (4) indstilles 
afhængigt af motortemperaturen

N Tryk på knappen (5) på 
dekompressionsventilen før hvert 
startforløb

N Tryk 10 gange på bælgen (6) 
på-brændstofpumpen 7 – også når 
bælgen er fyldt med brændstof

Start og standsning af 
motoren

c Ved kold motor
e Ved varm motor (også hvis moto-

ren allerede har været i gang, men 
endnu er kold, eller hvis den varme 
motor har været slukket i mindre 
end 5 min.)

o Ved meget varm motor (hvis den 
varme motor har været slukket i 
mere end 5 min.)
TS 700, TS 800 101
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Start

N Anbring skæremaskinen sikkert på 
jorden – skæreskiven må hverken 
berøre jorden eller andre genstande 
– der må ikke være nogen personer 
i skæremaskinens svingområde

N Indtag en sikker stilling

N Tryk skæremaskinen fast mod 
jorden med den venstre hånd på 
griberøret – tommelfingeren skal 
være under griberøret

N Træd ind i det bageste håndtag med 
højre fod

N Træk starthåndtaget langsomt ud til 
anslag med højre hånd - derefter 
der trækkes hurtigt og kraftigt - træk 
ikke startsnoren helt ud

Efter den første tænding

N Sæt chokerspjældarmen (4) på o 
– tryk på dekompressionsventilens 
knap før hvert nyt startforsøg og 
start igen

Så snart motoren kører

N Tryk gashåndtaget helt ind og lad 
motoren køre varm i ca. 30 s med 
fuld gas

N Efter varmkøring – sæt 
chokerspjældarmen på e

N Kombiarmen (3) springer i 
normalstilling F ved aktivering af 
gashåndtaget

Ved rigtig indstilling af karburatoren må 
skæreskiven ikke bevæge sig i 
tomgang.

Skæremaskinen er parat til brug.

Standsning af motor

N Kombiarm (3) på STOP hhv. 0

Yderligere henvisninger til start

Hvis motoren ikke går i gang

Chokerspjældarmen blev ikke sat 
rettidigt på o efter den første 
motortænding, motoren er druknet.

N Kombiarm på START = 
Startgasstilling

N Stil chokerspjældarmen på e = 
Varmstart – også ved kold motor

N Træk startsnoren ud 10-20 gange – 
til udluftning af 
forbrændingskammer

N Start motoren på ny

Tanken er blevet kørt helt tom

N Fyld brændstof på

N Tryk på brændstofpumpens bælg 
7-10 gange – også når bælgen er 
fyldt med brændstof

N Gasspjældarmen indstilles 
afhængigt af motortemperaturen

N Start motoren på ny

Startsnoren må ikke svippe tilbage 
– Fare for at den knækker! Før 
startsnoren tilbage imod 
udtrækningsretningen, så den 
ruller rigtigt op.
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Basisinformationer

Filterstandtiderne udgør 
gennemsnitligt mere end 1 år. 
Filterdækslet må ikke demonteres og 
luftfiltret må ikke udskiftes, så længe 
der ikke er mærkbart effekttab.

Ved langtidsluftfiltersystemet med 
cyklon-forudskillelse suges forurenet luft 
ind og bringes formålstjenligt i rotation – 
derved bliver de medførte større og 
tungere partikler slynget ud og ledt væk. 
Der kommer kun forrenset luft ind 
luftfiltersystemet – derfor de ekstremt 
lange filterstandtider.

Udskiftning af luftfilter

Kun hvis motoreffekten er mærkbart 
formindsket

N Løsn lukkeskruen (1) på 
filterdækslet

N Tag filterdækslet (2) af

N Fjern det grove snavs fra filtrets 
omgivelser og filterdækslets 
inderside

N Skru skruerne (3) ud

N Tag filterhuset (4) ud

N Træk hovedfiltret (5) ud af 
filterhuset

N Stil gasspjældhåndtaget på c

N Træk ekstrafiltret (6) af filterbunden 
– der må ikke komme snavs i 
indsugningsområdet

N Rengør filterrummet

N Montér nyt hovedfilter og nyt 
ekstrafilter med resterende 
filterkomponenter

N Sæt filterdækslet på

N Fastspænd lukkeskruen

Brug kun luftfiltre af god kvalitet, så 
motoren er beskyttet mod indtrængen af 
slibende støv.

STIHL anbefaler, at der kun anvendes 
originale STIHL-reservedele. Den høje 
kvalitetsstandard på disse dele sørger 
for fejlfri drift, lang levetid for motoren og 
ekstremt lange filterstandtider.

Basisinformationer

Denne skæremaskines tændingssystem 
er udstyret med en elektronisk 
omdrejningsbegrænser. Det højeste 
omdrejningstal kan ikke indstilles til over 
en fastsat højeste værdi.

Karburatoren er fra fabrikkens side 
forsynet med standardindstillingen.

Denne karburatorindstilling er afstemt 
således, at motoren får en optimal 
blanding af brændstof og luft i alle 
driftstilstande.

På denne karburator kan der kun 
foretages indstillinger på hovedskruen 
inden for snævre grænser.

Standardindstilling

N Sluk motoren

N Kun hvis motoreffekten er mærkbart 
formindsket – udskift luftfiltret

N Kontroller gnistfanget (findes ikke i 
alle lande) i lyddæmperen - rengør 
det eller udskift det, hvis det er 
nødvendigt

Luftfiltersystem
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N Drej hovedskruen (H) forsigtigt mod 
uret til anslag – 
maks. 3/4 omdrejning

N Drej tomgangsskruen (L) forsigtigt 
med uret til anslag – og åbn derefter 
1 omdrejning

Indstilling af tomgang

Motoren standser i tomgang

N Foretag standardindstilling

N Drej 
tomgangshastighedsskruen (LA) 
med uret, til skæreskiven begynder 
at køre med – og drej så 
1 omdrejning tilbage

Skæreskiven kører med i tomgang

N Foretag standardindstilling

N Drej 
tomgangshastighedsskruen (LA) 
mod urets retning, indtil 
skæreskiven standser - drej derefter 
1 omgang mere i samme retning

Uregelmæssig 
omdrejningshastighed i tomgang; 
dårlig acceleration

Tomgangsindstilling er for mager (f.eks. 
i koldt vejr/ved lave temperaturer):

N Foretag standardindstilling

N Drej tomgangsskruen (L) 
ca. 1/4 omdrejning mod uret, indtil 
motoren kører jævnt og accelerer 
godt

Tomgangsomdrejningstallet kan ikke 
reguleres tilstrækkeligt højt med 
tomgangshastighedsskruen (LA), 
maskinen går i stå ved skift fra dellast 
til tomgang

N Foretag standardindstilling

N Drej tomgangsskruen (L) 
ca. 1/4 omdrejning med uret

Efter hver korrektion af 
tomgangsskruen (L) er det for det meste 
også nødvendigt at ændre på 
tomgangshastighedsskruen (LA).

Indstilling ved brug i bjergene eller i 
højde med havet

Hvis motoren ikke kører tilfredsstillende 
ved arbejde i bjergområder eller på 
højde med havet, kan det være 
nødvendigt at foretage en lille korrektion 
af hovedskruen (H).

N Kontrollér standardindstillingen

N Lad motoren køre varm

N Indstil tomgangen korrekt

I bjerge

N Drej hovedskruen (H) med uret 
(mere mager) – maks. indtil anslag

På højde med havet

N Drej hovedskruen (H) mod urets 
retning (federe blanding) - maks. 
indtil anslag/stop

LA

Hvis indstillingen er for mager, er 
der fare for mangel på 
smøremiddel og overophedning - 
Motorskader!
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I nogle lande er lyddæmperen udstyret 
med et gnistfang.

N Kontroller gnistfanget i 
lyddæmperen ved formindsket 
motoreffekt

Udførelser

Der er to forskellige udførelser af 
gnistfang i lyddæmperen.

– Gnistfang fastgjort med spænde

– Gnistfang fastgjort med skrue

Gnistfang fastgjort med spænde

N Tryk spændet (1) sammen i 
enderne med et egnet værktøj og 
tag det af

N Træk gnistfanget (2) af 
lyddæmperen

N Rens tilsmudset gnistfang

N Udskift beskadiget eller stærkt 
forkokset gnistfang

N Montér gnistfanget igen i omvendt 
rækkefølge

Gnistfang fastgjort med skrue

N Skru skruen (1) ud

N Træk gnistfanget (2) ud med et 
egnet værktøj

N Rens tilsmudset gnistfang

N Udskift beskadiget eller stærkt 
forkokset gnistfang

N Montér gnistfanget igen i omvendt 
rækkefølge

Ved utilstrækkelig motoreffekt, dårlig 
start eller tomgangsforstyrrelser skal 
tændrøret altid først kontrolleres.

N Afmontering af tændrør

N rens det snavsede tændrør

N Kontrollér elektrodeafstanden (A) - 
efterjustér i givet fald – værdi se 
“Tekniske data”

N Fjern årsagerne til tilsmudsningen 
af tændrøret

Mulige årsager er:

– for meget motorolie i brændstoffet

– tilsmudset luftfilter

– ugunstige driftsforhold

N udskift tændrøret efter ca. 100  
driftstimer – ved kraftigt afbrændte 
elektroder allerede før – anvend kun 

Gnistfang i lyddæmper

Arbejder må kun udføres på 
fuldstændigt afkølet motor.

1

2

37
6B

A
07

0 
K

N

Kontrol af tændrør

00
0B

A
00

2 
K

N

TS 700, TS 800 105



dansk
de frigivne, afskærmede tændrør, 
som er anbefalet af STIHL – se 
“Tekniske data”

Til forhindring af gnistdannelse og 
brandfare

Ved tændrør med separat 
tilslutningsmøtrik skal

N Tilslutningsmøtrikken (1) altid 
skrues på gevindet og spændes fast

Ved alle tændrør

N Tryk tændrørshætten (2) fast på 
tændrøret (3)

Udskiftning af startsnor

N Tag slangen (1) ud af 
starterdækslets føring

N Skru skruerne (2) ud

N Tag starterdækslet (3) af drevet

N Tryk fjederspændet (4) af

N Træk snorrullen med skiven (5) og 
klinkerne (6) af
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N Vip startsnoren ud af starthåndtaget 
med en skruetrækker

N Fjern snorrester fra snorrullen og 
starthåndtaget

N Træk ny Elastostart-startsnor 
ovenfra og nedefter gennem 
starthåndtaget og 
snorbøsningen (7)

N Træk startsnoren gennem 
snorrullen og fastgør den med en 
enkel knude i snorrullen

N Sæt snorrullen på akslen - drej den 
lidt frem og tilbage, indtil 
returfjederens øsken falder i hak

N Sæt klinkerne (6) ind i snorrullen

N Sæt skiven (5) på akslen

N Sæt fjederspændet (4) på akslen 
med en skruetrækker eller en egnet 
tang og tryk den over klinkens tap - 
fjederspændet skal pege i retning 
imod uret - som på billedet

Spænding af returfjeder

N Dan en løkke med den bukkede 
startsnor og drej dermed snorrullen 
seks omdrejninger i pilens retning

N Fasthold snorrullen – træk den 
snoede startsnor ud og ret den til

N Slip snorrullen

N Slæk langsomt startsnoren, så den 
vikler sig op på snorrullen. 
Starthåndtaget skal trækkes godt 
stramt ind i snorbøsningen. Hvis det 
vipper ud til siden: Spænd 
returfjederen en omdrejning mere

N Når startsnoren er trukket helt ud, 
skal snorrullen kunne drejes mindst 
en halv omdrejning mere. Hvis det 
ikke er muligt, er fjederen spændt 
for stramt – Fare for at den 
brækker! Tag en snorvinding af 
rullen

N Montér starterdækslet igen

N Pres den resterende startsnor ind i 
starthåndtaget

Udskiftning af knækket returfjeder

N Afmonter snorrullen – se afsnit 
“Udskiftning af startsnor”

N Fjern skruerne (7)

N Tag fjederhus og fjederdele ud

N Sæt nyt fjederhus i – bunden opad
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Fjederens brudstykker kan stadig 
være spændt op og derfor springe 
uventet ud, når de tages ud af 
huset – fare for kvæstelser! Bær 
ansigtsbeskyttelse og 
beskyttelseshandsker.
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N Skru skruerne (7) i

N Montér snorrullen igen

N Spænding af returfjeder

N Sæt starterdækslet på igen og skru 
det fast

N Læg slangen ind i startdækslets 
føring

N Hvis fjederen er sprunget ud af 
fjederhuset: læg den i igen – udefra 
og indad

N Pilen på spændemøtrikken (1) skal 
pege mod 0 - drej 
spændemøtrikken (1) venstre om 
med kombinøglen – 
ca. 1/4 omdrejning, til anlæg = 0

N Skru sekskantskruerne (2) ud

N Træk remafskærmningen (3) af 
fremad, tag kileremmen af den 
forreste remskive

N Tag “leje med afskærmning” af

N Tag slangen (4) ud af 
startdækslets (5) føring

N Skru startdækslets skruer (6) ud

N Tag startdækslet af

N Fjern den defekte kilerem fra 
tilslutningsstykket

N Læg forsigtigt den nye kilerem (7) i 
tilslutningsstykket og i 
remskiven (8) på drevet

N Monter startdækslet

N Hold “leje med afskærmning” på 
tilslutningsstykket

N Læg kileremmen i remskiven (9)

N Skyd remafskærmningen på

N Ret gevindboringerne i lejet ind med 
langhullerne i tilslutningsstykket og 
boringerne i kileremafskærmningen

N Skru sekskantskruerne i – 
fastspændes ikke endnu

N Læg slangen ind i startdækslets 
føring

Se herefter “Spænding af kilerem”.

Udskiftning af kilerem
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Skæremaskinen kan monteres på 
STIHL vogn FW 20 (specialtilbehør) 
med få holdere.

Vognen forenkler

– forbedring af vejbaneskader

– anbringelse af vejbanemarkeringer

– skæring af ekspansionsfuger

Ved driftspauser længere end 
ca. 3 måneder

N Tøm og rengør brændstoftanken på 
et godt ventileret sted

N Bortskaf brændstof efter reglerne 
og miljøvenligt

N Kør karburatoren tom, da 
membranerne ellers kan klæbe 
sammen i karburatoren

N Tag skæreskiverne af

N Gør maskinen grundigt ren, især 
cylinderribber

N Opbevar redskabet på et tørt og 
sikkert sted. Beskyt maskinen mod 
uvedkommende brug (f.eks. af 
børn)

Kørevogn
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Henvisninger til vedligeholdelse og pasning

Angivelserne refererer til normale anvendelsesbetingelser. Ved svære betingelser 
(store støvmængder etc.) og længere daglige arbejdstider skal de angivne inter-
valler afkortes tilsvarende.
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Hele maskinen
Visuel kontrol (tilstand, tæthed) X X

Rensning X

Betjeningselementer Funktionskontrol X X

Sugehoved i brændstoftank
Kontrolleres X

Udskiftning X X X

Brændstoftank Rensning X

Kileremme
Rengøring/efterspænding X X

Udskiftning X X

Luftfilter (alle filterkomponenter) Udskift kun hvis motoreffekten er mærkbart formindsket

Køleluft indsugningsslidser Rensning X

Cylinderribber renses af en forhandler1) X

Gnistfang2) i lyddæmper
Kontrolleres X

Rens eller udskift X

Vandtilslutning
Kontrolleres X X

Repareres af en forhandler1) X

Karburator
Kontrol af tomgang - skæreskiven må 
ikke køre med X X

Efterregulering af tomgang X

Tændrør
Justering af elektrodeafstand X

Udskiftes efter 100 driftstimer

Tilgængelige skruer og møtrikker (undta-
gen indstillingsskruer) Efterspænd X X

Antivibrationselementer
Kontrolleres X X X

udskiftning gennem forhandler1) X
TS 700, TS 800110
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Skæreskive
Kontrolleres X X

Udskiftning X X

Studs/bøjle/gummidæmper 
(maskinunderside)

Kontrolleres X

Udskiftning X X

Sikkerhedsmærkat Udskiftning X

1) STIHL anbefaler STIHL forhandleren
2) Findes ikke i alle lande

Angivelserne refererer til normale anvendelsesbetingelser. Ved svære betingelser 
(store støvmængder etc.) og længere daglige arbejdstider skal de angivne inter-
valler afkortes tilsvarende.
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Overholdelse af instruktionerne i denne 
betjeningsvejledning medvirker til at 
man undgår overdreven slitage og 
skader på maskinen.

Benyttelse, vedligeholdelse og 
opbevaring af maskinen skal finde 
udføres omhyggeligt, som beskrevet i 
denne betjeningsvejledning.

Alle skader, som skyldes, at der ikke er 
taget hensyn til sikkerheds-, betjenings- 
og advarselshenvisningerne, er 
brugerens eget ansvar. Dette gælder 
især for:

– ændringer, som ikke er godkendt af 
STIHL

– anvendelse af værktøjer eller 
tilbehør, som ikke er tilladt for, egnet 
til maskinen eller som kvalitativt er 
dårligere 

– ikke forskriftsmæssig brug af 
maskinen

– brug af maskinen i forbindelse med 
sports- eller 
konkurrencebegivenheder

– følgeskader efter fortsat benyttelse 
af maskinen med defekte 
komponenter

Vedligeholdelsesarbejder

Alle i kapitel “Vedligeholdelses- og 
plejehenvisninger” opførte arbejder skal 
udføres med jævne mellemrum. Hvis 
disse vedligeholdelsesopgaver ikke kan 
udføres af brugeren selv, skal de 
overlades til en forhandler.

STIHL anbefaler, at alt 
vedligeholdelsesarbejde og reparationer 
kun udføres af STIHL forhandler. STIHL 
forhandlerne bliver regelmæssigt tilbudt 
skoling og at får stillet tekniske 
informationer til rådighed.

Hvis disse arbejdsopgaver forsømmes 
eller udføres ufagmæssigt, kan der 
opstå skader, som brugeren selv har 
ansvaret for. Dertil hører bl. a.:

– Skader på motoren som følge af 
ikke rettidig eller utilstrækkelig 
vedligeholdelse (f. eks. luft- og 
brændstoffilter), forkert 
karburatorindstilling eller 
utilstrækkelig rensning af 
køleluftføringen 
(indsugningsslidser, cylinderribber)

– Korrosions- og andre følgeskader 
på grund af ufagmæssig opbevaring

– Skader på maskinen som følge af 
anvendelse af kvalitativt dårlige 
reservedele

Sliddele

Flere dele i maskinen udsættes også 
ved forskriftsmæssig brug for almindelig 
slitage og skal udskiftes rettidigt, alt efter 
brugsmåde og -varighed. Dertil hører 
bl. a.:

– Kobling, kilerem

– Skæreskiver (alle slags)

– Filter (til luft, brændstof)

– Startanordning

– Tændrør

– Antivibrationssystemets 
dæmpningselementer

Minimering af slitage og 
undgåelse af skader
TS 700, TS 800112
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De forskellige udførelser (A, B) adskiller 
sig ved formen af afskærmningen og 
justeringsarmen.

Udførelse A

1 Lukkeskrue
2 Filterdæksel
3 Brændstofpumpe
4 Starthåndtag
5 Karburatorindstillingsskruer
6 Tankdæksel
7 Vandtilslutning
8 Spændemøtrik
9 Beskyttelsesskærm
10 Justeringsarm
11 Skæreskive
12 Forreste trykskive
13 Lyddæmper
14 Gnistfang (findes ikke i alle lande)
15 Griberør
16 Dekompressionsventil
17 Hætte til tændrørsstik
18 Chokerspjældarm
19 Kombiarm
20 Gasarm
21 Gasarmslås
22 Bageste håndtag
# Maskinnummer

Vigtige komponenter
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Udførelse B

1 Lukkeskrue
2 Filterdæksel
3 Brændstofpumpe
4 Starthåndtag
5 Karburatorindstillingsskruer
6 Tankdæksel
7 Vandtilslutning
8 Spændemøtrik
9 Beskyttelsesskærm
10 Justeringsarm
11 Skæreskive
12 Forreste trykskive
13 Lyddæmper
14 Gnistfang (findes ikke i alle lande)
15 Griberør
16 Dekompressionsventil
17 Hætte til tændrørsstik
18 Chokerspjældarm
19 Kombiarm
20 Gasarm
21 Gasarmslås
22 Bageste håndtag
# Maskinnummer

10

8
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3
#
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Drev

STIHL encylindret-totaktsmotor

TS 700

TS 800

Tændingsanlæg

Elektronisk styret tændingsmagnet

Brændstofsystem

Positionsneutral membrankarburator 
med integreret brændstofpumpe

Luftfilter

Hovedfilter (papirfilter) og velouriseret 
trådvæv-ekstrafilter

Vægt

Skæreskiver

Det angivne, maksimalt tilladte 
driftsomdrejningstal for skæreskiven 
skal være større end eller lig med det 
maksimale spindelomdrejningstal på 
den brugte skæremaskine.

Skæreskiver (TS 700)

Skæreskiver (TS 800)

Tekniske data

Slagvolumen: 98,5 cm3

Cylinderboring: 56 mm
Slaglængde: 40 mm
Effekt iht. ISO 7293: 5,0 kW (6,8 PS) 

ved 9300 o/min
Tomgangshastighed: 2200 o/min
Maks. spindelomdrej-
ningstal iht. 
ISO 19432: 5080 o/min

Slagvolumen: 98,5 cm3

Cylinderboring: 56 mm
Slaglængde: 40 mm
Effekt iht. ISO 7293: 5,0 kW (6,8 PS) 

ved 9300 o/min
Tomgangshastighed: 2200 o/min
Maks. spindelomdrej-
ningstal iht. 
ISO 19432: 4290 o/min

Tændrør 
(afskærmet):

Bosch WSR 6 F, 
NGK BPMR 7 A

Elektrodeafstand: 0,5 mm

Brændstoftankindhold: 1,2 l

Tom tank, uden skæreskive, med 
vandtilslutning
TS 700: 11,6 kg
TS 800: 13,0  kg

Udvendig diameter: 350 mm
Boringsdiameter/spindeldia-
meter: 20 mm
Tilspændingsmoment: 30 Nm

Kunstharpiks-skæreskiver
Den forreste trykskives 
mindste udvendige diameter: 
1) 2) 103 mm
Maks. skæredybde: 3) 125 mm
1) For Japan 118 mm
2) For Australien 118 mm
3) Ved brug af trykskiver med en 

udvendig diameter på 118 mm, 
reduceres den maksimale skære-
dybde til 116 mm

Diamant-skæreskiver
Den forreste trykskives 
mindste udvendige diameter: 
1) 103 mm
Maks. skæredybde: 3) 125 mm
1) For Japan 118 mm
3) Ved brug af trykskiver med en 

udvendig diameter på 118 mm, 
reduceres den maksimale skære-
dybde til 116 mm

Udvendig diameter: 400 mm
Boringsdiameter/spindeldia-
meter: 20 mm
Tilspændingsmoment: 30 Nm
TS 700, TS 800 115
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Støjniveau og vibrationer

Til beregning af lyd- og 
svingningsværdierne tages der hensyn 
til tomgang og fuld belastning i forholdet 
1:6.

For yderligere oplysninger om 
opfyldelse af arbejdsgiverdirektivet 
Vibration 2002/44/EF, se 
www.stihl.com/vib

Lydtryksniveau Lpeq iht. 
EN ISO 11201

Lydeffektniveau Lweq iht. ISO 3744

Svingningsacceleration ahv,eq iht. 
ISO 19432

For lydtrykniveauet og lydeffekten er K-
værdien iht. direktiv 2006/42/EF = 
2,5 dB(A); for svingningsaccelerationen 
er K-værdien iht. direktiv 2006/42/EG = 
2,0 m/s2.

REACH

REACH betegner en EF-forordning til 
registrering, vurdering og godkendelse 
af kemikalier.

Informationer vedr. opfyldelse af 
REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 
se www.stihl.com/reach

– Værktøjssæt

– STIHL vogn FW 20

– Tilbygningssæt vogn FW 20

– Tilbygningssæt vandbeholder

– Tilbygningssæt trykvandbeholder

– Skæreretningsindikator

– Hjulsæt

Aktuelle informationer om dette og andet 
specialtilbehør fås hos STIHL 
forhandleren.

Kunstharpiks-skæreskiver
Den forreste trykskives 
mindste udvendige diameter: 
1) 2) 103 mm
Maks. skæredybde: 3) 145 mm
1) For Japan 140 mm
2) For Australien 140 mm
3) Ved brug af trykskiver med en 

udvendig diameter på 140 mm, 
reduceres den maksimale skære-
dybde til 130 mm

Diamant-skæreskiver
Den forreste trykskives 
mindste udvendige diameter: 
1) 103 mm
Maks. skæredybde: 3) 145 mm
1) For Japan 140 mm
3) Ved brug af trykskiver med en 

udvendig diameter på 140 mm, 
reduceres den maksimale skære-
dybde til 130 mm

TS 700: 101 dB(A)
TS 800: 100 dB(A)

TS 700: 113 dB(A)
TS 800: 113 dB(A)

Venstre 
håndtag

Højre 
håndtag

TS 700: 6,6 m/s2 4,5 m/s2

TS 800: 6,5 m/s2 3,9 m/s2

Specialtilbehør
TS 700, TS 800116
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Brugeren af dette apparat må kun 
udføre de vedligeholdelses- og 
servicearbejder, som er beskrevet i 
denne betjeningsvejledning. Mere 
omfattende reparationer må kun udføres 
af faghandleren.

STIHL anbefaler, at alt 
vedligeholdelsesarbejde og reparationer 
kun udføres af en STIHL-forhandler. 
STIHL-forhandlerne bliver regelmæssigt 
tilbudt skoling og at får stillet tekniske 
informationer til rådighed.

Ved reparationer må der kun anvendes 
reservedele, som STIHL har godkendt til 
dette redskab, eller teknisk tilsvarende 
dele. Anvend kun førsteklasses 
reservedele. Ellers kan der opstå fare for 
uheld eller skader på redskabet.

STIHL anbefaler, at der anvendes 
originale STIHL reservedele.

Originale STIHL reservedele kendes på 
STIHL reservedelsnummeret og 
skrifttypen { samt ligeledes på 
STIHL reservedelsmærket K (på små 
dele kan dette mærke også stå alene).

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

bekræfter, at

overholder bestemmelserne i henhold til 
direktiverne 98/37/EF (til 28.12.09), 
2006/42/EF (fra 29.12.09), 
2004/108//EF og 2000/14/EF og er 
udviklet og fremstillet i 
overensstemmelse med følgende 
normer:

EN ISO 19432, EN 55012, 
EN 61000-6-1

Ved beregning af det målte og 
garanterede lydeffektniveau blev 
retningslinjerne i direktiv 2000/14/EF, 
tillæg V, anvendt under anvendelse af 
normen ISO 3744.

Målt lydeffektniveau

Garanteret lydeffektniveau

Opbevaring af tekniske bilag:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktgodkendelse

Fremstillingsåret og maskinnummeret er 
angivet på maskinen.

Waiblingen, 30.03.2009

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

e. b.

Elsner

Leder produktgruppe management

Reparationsvejledning EU overensstemmelses-
erklæring

Konstruktion: Skæremaskine
Fabriksmærke: STIHL
Type: TS 700

TS 800
Serienummer: 4224
Slagvolumen: 98,5 cm3

TS 700: 115 dB(A)
TS 800: 115 dB(A)

TS 700: 117 dB(A)
TS 800: 117 dB(A)
TS 700, TS 800 117
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Alle STIHL-produkter overholder de 
højeste kvalitetskrav.

Med sin certificeringen af en uafhængig 
organisation attesteres, at fabrikanten 
STIHL sørger for, at alle produkter 
opfylder de strenge krav i den 
internationale norm ISO 9001 
vedrørende kvalitetsstyringssystemer 
med hensyn til produktudvikling, 
materialer, produktion, montering, 
dokumentation og kundeservice.

Kvalitetscertifikat
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norsk
Innholdsfortegnelse
Kjære kunde

Takk for at du har valgt et 
kvalitetsprodukt fra STIHL.

Dette produktet er fremstilt etter 
moderne produksjonsprosesser og 
omfattende kvalitetssikringstiltak. Vi 
bestreber oss på å gjøre alt for at du 
skal bli tilfreds med maskinen og 
kunne arbeide med den uten 
problemer.

Hvis du har spørsmål om maskinen, 
vennligst henvend deg til 
forhandleren eller direkte til vårt 
salgsselskap.

Vennlig hilsen

Hans Peter Stihl

Om denne bruksanvisningen 120
Sikkerhetsforskrifter og 
arbeidsteknikk 120
Eksempler på bruk 127
Kappslipeskiver 130
Vinkelslipeskiver av syntetisk 
harpiks 130
Diamant-vinkelslipeskiver 131
Montere lager med beskytter 133
Stramme kilereima 136
Sette inn / bytte kappslipeskive 137
Drivstoff 138
Fyll på drivstoff 139
Starte / stoppe motoren 140
Luftfiltersystemet 142
Innstille forgasseren 142
Gnistgitter i lydpotta 144
Kontrollere tennplugg 144
Skifte startsnor/returfjær 145
Bytte kilereimer 147
Føringsvogn 148
Oppbevare maskinen 148
Stell og vedlikehold 149
Redusere slitasje og unngå skader 151
Viktige komponenter 152
Tekniske data 154
Spesialtilbehør 155
Reparasjoner 156
EU Samsvarserklæring 156
Kvalitetssertifikat 157
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Ikoner

Samtlige ikoner som befinner seg på 
apparatet er forklart i denne 
bruksanvisningen.

Merking av tekstavsnitt

Teknisk videreutvikling

STIHL arbeider kontinuerlig med å 
videreutvikle samtlige maskiner og 
apparater. Vi forbholder oss derfor 
retten til å endre leveranseomfanget 
med hensyn til form, teknikk og 
utrustning.

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

Følg de nasjonale bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven og ev. andre lokale 
sikkerhetsforskrifter, f.eks. fra 
fagforbund, arbeidsmiljømyndigheter og 
andre.

Hvis du arbeider med denne maskinen 
for første gang: La selgeren eller en 
annen sakkyndig forklare deg hvordan 
den håndteres på en sikker måte – eller 
delta på et kurs.

Mindreårige må ikke arbeide med 
maskinen, unntatt personer over 16 år 
som har fått opplæring under tilsyn.

Barn, dyr og tilskuere må holdes på 
avstand.

Når maskinen ikke er i bruk, skal den 
oppbevares slik at ingen utsettes for 
fare. Maskinen skal sikres mot bruk av 
uvedkommende.

Brukeren er ansvarlig for ulykker eller 
farer som oppstår for/på andre personer 
eller deres eiendom.

Maskinen må bare gis videre eller lånes 
ut til personer som er kjent med denne 
modellen og hvordan den skal 
håndteres – bruksanvisningen skal alltid 
følge med.

Bruken av støyende maskiner kan være 
begrenset til visse tidspunkter, av 
regionale/lokale forskrifter.

Den som arbeider med maskinen, skal 
være uthvilt, frisk og i god form.

Personer som av helsemessige grunner 
ikke må anstrenge seg, bør spørre legen 
om det er mulig å arbeide med denne 
typen maskin.

Gjelder bare brukere som har 
pacemaker: Tenningsanlegget i denne 
maskinen skaper et svært lite 
elektromagnetisk felt. Det kan ikke 
utelukkes fullstendig at det påvirker 
enkelte typer pacemakere. For å unngå 
helserisiko anbefaler STIHL at du 
undersøker med legen din og 
produsenten av pacemakeren.

Det er ikke tillatt å arbeide med 
maskinen etter inntak av alkohol, 
narkotika eller medikamenter som 
reduserer reaksjonsevnen.

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

Maskinen er bare beregnet for kapping. 
Den er ikke egnet for kapping av ved 
eller gjenstander av tre.

Asbeststøv er ytterst helseskadelig – 
kapp aldri asbest!

Det er ikke tillatt å bruke maskinen til 
andre formål, det kan føre til ulykker eller 
skader på maskinen.

Om denne 
bruksanvisningen

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

Advarsel om skade på maskinen 
eller de enkelte delene.

Sikkerhetsforskrifter og 
arbeidsteknikk

Det er nødvendig med 
særlige sikkerhetstiltak 
ved arbeid med kappe-
maskin, fordi det 
arbeides med svært høy 
rotasjonshastighet på 
kappeskiven.

Les hele bruksanvisnin-
gen nøye før apparatet 
tas i bruk for første gang, 
og ta godt vare på den til 
senere bruk. Det kan 
være livsfarlig å ignorere 
sikkerhetsforskriftene.
TS 700, TS 800120



norsk
Det må ikke foretas endringer på 
maskinen – det kan sette sikkerheten i 
fare. STIHL fraskriver seg ethvert ansvar 
for skader på personer eller gjenstander 
som skyldes bruk av påmontert utstyr 
som ikke er godkjent.

Det skal bare monteres kappeskiver 
eller tilbehør som STIHL har godkjent for 
denne maskinen, eller teknisk 
likeverdige deler. Ved spørsmål 
angående dette, ta kontakt med en 
forhandler. Bruk bare høyverdige 
kappeskiver eller tilbehør. Bruk av annet 
verktøy/tilbehør kan forårsake ulykker 
eller skade maskinen.

STIHL anbefaler å bruke originale 
STIHL-kappeskiver og -tilbehør. De er 
optimalt tilpasset produktet og 
brukerens krav.

Bruk aldri høytrykksspyler ved 
rengjøring av maskinen. Den harde 
vannstrålen kan påføre skade på deler 
av maskinen.

Ikke spyl maskinen med vann.

Klær og utstyr 

Bruk forskriftsmessige klær og utstyr.

Ved kapping av stål skal det brukes klær 
av tungt antennelig materiale (f.eks. 
skinn eller flammehemmende behandlet 
bomull) – ingen syntetiske fibre – 
brannfare på grunn av gnister! 

Klærne skal være fri for brennbare 
avleiringer (spon, drivstoff, olje etc.).

Ikke bruk klær som kan sette seg fast i 
maskinens bevegelige deler – heller ikke 
skjerf, slips eller smykker. Sett opp langt 
hår, og sikre det.

Visir er ikke tilstrekkelig beskyttelse for 
øynene.

Under arbeidet kan det oppstå støv 
(f.eks. krystallinsk materiale fra 
gjenstanden som kappes), damp og 
røyk – helsefare!

Ved støvutvikling skal det brukes 
støvbeskyttelsesmaske.

Bruk åndedrettsvern hvis det forventes 
at det kan oppstå damp eller røyk (f.eks. 
ved kapping av komposittmaterialer).

Bruk personlig hørselsvern, f.eks. 
øreklokker.

STIHL har et omfattende utvalg av 
personlig verneutstyr.

Transportere maskinen

Slå alltid av motoren.

Maskinen skal kun løftes etter håndtaket 
– kappeskiven vendes bakover – varme 
lyddempere vendes bort fra kroppen.

Bruk aldri sirkelsagblad, 
hardmetall-, bergings- 
eller treskjæringsverktøy 
og ikke annet tannet 
verktøy – fare for livstru-
ende skader! I 
motsetning til kappeski-
ver, som sliper av 
partiklene i materialet på 
en jevn måte, kan ten-
nene på et sirkelsagblad 
hekte seg opp i materialet 
ved skjæring. Dette gir 
aggressive skjærefor-
hold og kan føre til 
ukontrollerte og svært 
farlige reaksjoner (tilba-
keslag) fra maskinen.

Klærne skal være hen-
siktsmessige og ikke 
være til hinder. Bruk tett-
sittende klær, f.eks. 
kjeledress, ikke 
arbeidsfrakk.

Bruk vernesko med kraf-
tig, sklisikker såle og 
tåhette av stål.

Bruk vernehjelm ved 
fare for at gjenstander 
kan falle ned. Bruk visir 
og alltid vernebriller – 
fare for at gjenstander 
virvles opp og slynges av 
gårde.

Bruk solide hansker – 
helst av lær.
TS 700, TS 800 121



norsk
Ikke ta på varme maskindeler, særlig 
ikke lydpotten – fare for forbrenning!

Transporter aldri maskinen med 
påmontert kappeskive – fare for brudd!

I bil: Maskinen skal sikres mot velting, 
skader og at drivstoff kan renne ut.

Fylle tanken

Slå av motoren før tanken fylles.

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

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

Tanken må bare fylles på godt ventilerte 
steder. Hvis det søles drivstoff, må 
maskinen straks rengjøres. Ikke søl 
drivstoff på klærne. Hvis det skjer, må du 
straks skifte.

Det kan samle seg støv på 
motorenheten, spesielt i området rundt 
forgasseren. Dersom dette støvet blir 
dynket med bensin, oppstår det fare for 
brann. Fjern støv fra motorenheten med 
jevne mellomrom.

Forskjellige kappemaskiner kan være 
utstyrt med ulike tanklokk:

Bajonett-tanklokk

Bajonett-tanklokket må aldri åpnes eller 
lukkes med et verktøy. Det kan skade 
lokket slik at det lekker ut drivstoff.

Lukk bajonett-tanklokket omhyggelig 
etter tanking.

Tanklokk med skruegjenger

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

Kappemaskin, spindellagring

En feilfri spindellagring opprettholder 
rundløps- og planløpsnøyaktigheten på 
diamantkappeskiven – la eventuelt 
faghandleren kontrollere 
spindellagringen.

Kappeskiver

Velge kappeskiver

Kappeskivene må være tillatt for 
håndholdte maskiner. Bruk ikke annet 
slipeutstyr og tilleggsutstyr – fare for 
ulykker!

Kappeskivene er egnet for ulike 
materialer: Se merkingen på 
kappeskiven.

STIHL anbefaler generelt våtkapping.

Kontroller spindelboringen for skader. 
Kappeskiver med skadet spindelboring 
må ikke benyttes – fare for skader!

Før du monterer brukte kappeskiver, må 
du kontrollere dem for sprekker, brudd, 
senterslitasje, jevnhet, sentertretthet, 
segmentskade eller -tap, tegn på 
overoppheting (fargeforandring) og 
mulige skader på spindelboringen.

Bruk aldri kappeskiver med sprekker 
eller brudd, eller skiver som er bøyd.

Bensin er ekstremt 
brannfarlig – holdes 
vekk fra antennelseskil-
der – ikke søl drivstoff – 
røyking forbudt.

Vær oppmerksom på 
utettheter! Hvis det ren-
ner ut drivstoff, må 
motoren ikke startes – 
fare for livstruende 
forbrenning!

Etter at tanken er fylt, må 
tanklokket skrus igjen så 
hardt som mulig.

Vær oppmerksom på 
kappeskivens ytre 
diameter.

Diameteren på spindel-
boringen på kappeskiven 
må stemme overens med 
akselen på 
kappemaskinen.

Det tillatte turtallet på 
kappeskiven må være likt 
eller høyere enn det mak-
simale spindelturtallet på 
kappemaskinen! – se 
kapitlet „Tekniske data“.
TS 700, TS 800122
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Diamantkappeskiver må aldri rettes opp.

Bruk ikke kappeskiver som har falt ned 
på gulvet – skadde kappeskiver kan 
brekke – fare for skader!

Se holdbarhetsdatoen ved bruk av 
kappeskiver av syntetisk harpiks.

Montere kappeskiver

Kontroller spindelen på 
kappslipemaskinen, bruk ikke 
kappslipemaskiner med skadet spindel 
– fare for ulykker!

På diamantkappeskiver må du være 
oppmerksom på dreieretningspilene.

Posisjoner den fremre trykkskiven – skru 
spennskruen fast til – drei kappeskiven 
for hånd for visuell kontroll av planløp og 
rundløp.

Oppbevaring av kappeskiver

Kappeskiver skal oppbevares tørt og 
frostfritt på jevne underlag og ved jevn 
temperatur – fare for brudd og 
splintring!

Kappeskivene må beskyttes mot slag og 
støt mot bakken eller andre gjenstander.

Før start

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

– Kontroller at kappeskiven er egnet 
for materialet som skal kappes, at 
den er i upåklagelig stand og at den 
er riktig montert (dreieretning, godt 
feste)

– Kontroller at vernedekselet sitter 
fast. Oppsøk faghandleren dersom 
dekselet sitter løst.

– Kontroller at gassknappen og 
sperreknappen går lett – 
gassknappen må fjære tilbake til 
tomgangsstilling av seg selv.

– Kontroller at det er lett å stille 
kombibryteren/stoppbryteren på 
STOP eller 0.

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

– Ikke gjør endringer på betjenings- 
og sikkerhetsinnretninger.

– Håndtakene må være rene og tørre, 
frie for olje og smuss slik at 
kappemaskinen kan føres sikkert.

Maskinen må bare brukes når den er i 
driftssikker stand – fare for ulykker!

Starte motoren

Minst 3 meter fra stedet der tanken ble 
fylt, og ikke i lukkede rom.

Bare på flatt underlag, innta en fast og 
stødig stilling, hold maskinen godt fast – 
kappeskiven må ikke berøre noen 
gjenstander, ikke berøre bakken og ikke 
settes i snittet.

Kappeskiven kan dreie umiddelbart etter 
start.

Maskinen betjenes bare av én person – 
ingen andre personer må oppholde seg 
innenfor arbeidsområdet – heller ikke 
ved start.

Ikke start maskinen mens den holdes i 
hånden – start slik det er beskrevet i 
bruksanvisningen.

Kappeskiven roterer videre en stund 
etter at gassknappen er sluppet – fare 
for skade på grunn av etterløpseffekt!

Holde og føre maskinen

Kappemaskinen skal bare brukes 
håndholdt eller monteres på STIHL 
føringsvogn.

Håndholdt kapping

Hold alltid maskinen fast med begge 
hender: Høyre hånd på det bakre 
håndtaket – gjelder også venstrehendte. 
Hold godt rundt håndtaksrøret og 
håndtaket med tomlene for å føre 
maskinen sikkert.
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Dersom en kappemaskin med roterende 
kappeskive beveges i pilretningen, 
oppstår det en kraft som forsøker å 
vippe maskinen.

Gjenstanden som skal bearbeides, må 
alltid ligge fast. Det er alltid maskinen 
som skal føres mot arbeidsstykket – ikke 
omvendt.

Føringsvogn

STIHL kappemaskin kan monteres på 
en STIHL føringsvogn.

Vernedeksel

Still inn vernedekselet for kappeskiven 
riktig: Styr materialpartiklene bort fra 
brukeren og maskinen.

Vær oppmerksom på hvilken vei 
materialpartiklene flyr.

Mens du arbeider

I farlige situasjoner eller i nødsituasjoner 
skal motoren umiddelbart slås av – sett 
kombibryteren/stoppbrytere på 
STOP eller 0.

Sørg for korrekt tomgang, slik at 
kappeskiven ikke får drivkraft når 
gassknappen slippes, men kan stoppe.

Kontroller og ev. korriger 
tomgangsinnstillingen regelmessig. 
Dersom kappeskiven likevel roterer på 
tomgang, må maskinen settes i stand av 
en fagmann.

Hold arbeidsområdet fritt for hindringer – 
vær oppmerksom på hull og groper.

Vær forsiktig når det er glatt, snø, i 
skråninger, på ujevnt underlag osv. – 
sklifare!

Arbeid aldri på en stige – aldri på 
ustabile steder – aldri over skulderhøyde 
– aldri med én hånd – fare for ulykker!

Pass på at du alltid står støtt og sikkert.

Arbeid aldri alene – alltid innenfor 
hørevidde av andre personer som kan 
yte hjelp i nødstilfeller.

La aldri andre personer oppholde seg i 
arbeidsområdet – hold tilstrekkelig stor 
avstand til andre personer, for å 
beskytte dem mot larm og gjenstander 
som kan slynges av gårde.

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

Legg inn arbeidspauser i rett tid.

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

Sørg alltid for tilstrekkelig luftsirkulasjon 
ved arbeid i grøfter, fordypninger eller 
andre trange forhold – livsfare pga. 
forgiftning!

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

Røyking forbudt ved bruk av maskinen 
eller i nærheten av den – brannfare!

Dersom maskinen har vært utsatt for 
uegnede store påkjenninger (f.eks. 
voldsomme slag eller fall), må det alltid 
kontrolleres om den er i driftssikker 
stand før videre bruk – se også „Før 
start“. Kontroller spesielt om 
drivstoffsystemet er tett og at 
sikkerhetsinnretningene fungerer som 
det skal. Maskiner som ikke lenger er 
driftssikre, skal ikke brukes. I tvilstilfeller 
må du kontakte forhandleren.
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Maskinen avgir giftige 
avgasser så snart moto-
ren er i gang. Gassene 
kan være luktfrie og 
usynlige og inneholde 
uforbrente hydrokarbo-
ner og benzen. Ikke bruk 
maskinen i lukkede rom 
eller rom med dårlig ven-
tilasjon – gjelder også 
katalysatormaskiner.
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Arbeid aldri med startgassinnstilling – 
med denne innstillingen kan ikke 
motorens turtall reguleres.

En roterende kappeskive må aldri 
berøres med hånden eller med andre 
kroppsdeler.

Kontroller arbeidsstedet. Unngå farer på 
grunn av skade på rørledninger og 
elektriske ledninger.

Maskinen må ikke brukes i nærheten av 
antennelige stoffer og brennbare 
gasser.

Det må aldri skjæres i rør, blikkfat eller 
andre beholdere med mindre man er 
helt sikker på at de ikke inneholder 
flyktige eller brennbare substanser.

La aldri motoren gå uten tilsyn. Slå av 
motoren før maskinen forlates (f.eks. 
ved arbeidspauser).

Før kappemaskinen plasseres på 
bakken:

– Stans motoren.

– Vent til kappeskiven står stille.

Ved forandringer i skjæreforholdene 
(f.eks. økt vibrasjon, redusert 
skjæreeffekt) må arbeidet avbrytes og 
årsaken til forandringen finnes og rettes.

Reaksjonskrefter

De reaksjonskreftene som forekommer 
hyppigst, er tilbakeslag og innslag.

Fare på grunn av tilbakeslag

Tilbakeslag kan føre til dødelige 
skader.

Ved tilbakeslag slynges kappemaskinen 
plutselig og ukontrollert mot brukeren.

Et tilbakeslag oppstår f.eks. dersom 
kappeskiven

– kommer i klemme – spesielt hvis 
den øvre fjerdedelen av skiven

– blir bremset ned av friksjonskontakt 
med en fast gjenstand.

Reduser faren for tilbakeslag

– ved å arbeide veloverveid og riktig,

– holde kappemaskinen fast med 
begge hender og med et sikkert 
grep,

– ikke skjære med den øvre 
fjerdedelen av kappeskiven. Sett 
kappeskiven ytterst forsiktig i snittet, 
ikke fordreid og den må ikke støtes 
inn i snittet.

– Ta alltid høyde for at gjenstanden 
som skal kappes, kan bevege seg 
og lukke snittet slik at kappeskiven 
kommer i klemme, eller at den 
kommer i klemme av andre årsaker.

– Fest gjenstanden som skal kappes 
på en sikker måte, og støtt den slik 
at snittet blir åpent under og eter 
kappingen.

– Med diamantkappeskiver må man 
våtkappe.

– Kappeskiver av syntetisk harpiks er, 
alt etter modell, kun egnet for 
tørrkapping eller våtkapping. Ved 
bruk av kappeskiver av syntetisk 
harpiks som kun er egnet for 
våtkapping, må det brukes vann.

Kontroller kappeskivene 
ofte – bytt skive umiddel-
bart dersom den viser 
tegn på sprekker, hvel-
ving eller andre skader 
(f.eks. overoppheting) – 
på grunn av brudd: fare 
for ulykker!
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Flytte

Kappemaskinen trekkes forover og vekk 
fra brukeren når kappeskiven berører 
gjenstanden som skal kappes ovenfra.

Arbeidsmåte – kapping

Hold alle kroppsdeler i avstand fra 
forlengelsen av kappeskivens 
svingområde.

Arbeid ikke for langt fremoverbøyd og 
bøy deg aldri over kappeskiven, spesielt 
ikke når vernedekselet er trukket tilbake.

Ikke arbeid over skulderhøyde.

Kappemaskinen skal bare brukes til 
kapping. Den er ikke egnet som 
ryddeverktøy.

Ikke trykk ned kappemaskinen.

Bestem først kapperetningen, plasser 
deretter kappemaskinen. 
Kapperetningen skal deretter ikke 
forandres. Du må aldri støte eller slå 
maskinen inn i kappfugen – la aldri 
maskinen falle ned i kappfugen – fare 
for brudd!

Diamantkappeskiver: Kontroller, ev. 
etterslip diamantkappeskiver ved 
avtagende kappeffekt. Etterslip ved å 
kappe kort i slipende materiale som 
f.eks. sandstein, gassbetong eller asfalt.

På slutten av kappet støttes ikke 
kappeskiven lenger av kappeskiven i 
skjæret. Brukeren må holde igjen kraften 
fra maskinens vekt – fare for å miste 
kontrollen!

Hold vann og slam i god avstand fra 
strømførende ledninger – fare for 
elektrisk støt!

For et rent snitt: Trekk om mulig 
kappeskiven inn i arbeidsstykket, eller 
beveg den frem og tilbake i 
kapperetningen – ikke skyv den inn.

Ved bruk av diamantkappeskiver må det 
brukes vann – bruk f.eks. STIHL 
vanntilkobling.

Kappeskiver av syntetisk harpiks er, alt 
etter modell, kun egnet for tørrkapping 
eller våtkapping.

Ved bruk av kappeskiver av syntetisk 
harpiks som kun er egnet for våtkapping, 
må det brukes vann – bruk f.eks. STIHL 
vanntilkobling.

Ved bruk av kappeskiver av syntetisk 
harpiks som kun er egnet for 
tørrkapping, må det tørrkappes. Hvis 
denne typen kappeskiver likevel 
våtkappes, avtar kappeffekten, og 
skivene blir uskarpe. Dersom slike 
kappeskiver blir våte under bruk (f.eks. 
på grunn av vannpytter eller vannrester i 
rør), må ikke snittrykket økes, men 
beholdes – fare for brudd! Slike 
kappeskiver av syntetisk harpiks må 
brukes opp med én gang.

Føringsvogn

Rydd fri vei for føringsvognen. Dersom 
føringsvognen skyves over gjenstander, 
kan kappeskiven vippe i snittet – fare for 
brudd!

Vibrasjoner

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

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

Brukstiden forlenges gjennom:

Før kappeskiven rett i 
skjæret, ikke på skrå og 
ikke utsett den for belast-
ning på sidene.

Ikke slip eller grovbear-
beid arbeidsstykket 
sidelengs.
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Ved kapping av stål: 
Brannfare på grunn av 
glødende 
materialpartikler!
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– beskyttelse av hendene (varme 
hansker)

– pauser

Brukstiden forkortes gjennom:

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

– lave utetemperaturer

– stor gripekraft (et fast grep hindrer 
blodsirkulasjonen)

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

Vedlikehold og reparasjoner

Maskinen må vedlikeholdes 
regelmessig. Utfør bare 
vedlikeholdsarbeider og reparasjoner 
som er beskrevet i bruksanvisningen. 
Alle andre arbeider skal utføres av 
faghandler.

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

Bruk alltid høyverdige reservedeler. 
ellers kan det være fare for ulykker eller 
skader på apparatet. Ved spørsmål 
angående dette, ta kontakt med en 
forhandler.

STIHL anbefaler å bruke originale 
STIHL-reservedeler. De er optimalt 
tilpasset maskinen og brukerens krav.

Ved reparasjoner, vedlikehold og 
rengjøring må alltid motoren slås av og 
tennplugghetten tas av – fare for 

personskader ved utilsiktet start av 
motoren! – Unntak: innstilling av 
forgasser og tomgang.

Når tennplugghetten er tatt av eller 
tennpluggen skrudd ut, skal motoren 
bare settes i bevegelse ved hjelp av 
startmekanismen dersom 
kombibryteren / kombispaken / 
stoppbryteren er satt på STOP eller 0 – 
Brannfare ved tenningsgnist utenfor 
sylinderen.

Maskinen må ikke vedlikeholdes eller 
oppbevares i nærheten av åpen ild – 
brannfare forårsaket av brannfare!

Kontroller regelmessig at tanklokket er 
tett.

Bruk bare feilfri tennplugg som er 
godkjent av STIHL, se „Tekniske data“.

Kontroller tennledningen (feilfri 
isolasjon, sitter fast).

Kontroller at lydpotten er i feilfri stand.

Arbeid aldri med defekt lydpotte eller 
uten lydpotte – brannfare! – fare for 
hørselsskader!

Ikke ta i lydpotten når den er varm – fare 
for forbrenning!

Kontroller gummibufferen på undersiden 
av maskinen – huset skal ikke slipe 
nedat bakken – fare for skader!

Tilstanden på vibrasjonsdemperne 
påvirker vibrasjonsforholdene – 
kontroller vibrasjonsdemperne 
regelmessig.

Diamantkappeskiver skal kun brukes 
til våtkapping.

Øke levetiden og skjærehastigheten

Kappeskiver skal generelt tilføres vann.

Binde støvet

Kappeskiven må tilsettes en 
vannmengde på minst 0,6 l/min.

Vanntilkobling

– Vanntilkobling på maskinen for alle 
forsyningstyper med vann

– Trykkvannbeholder 10 l for 
støvbinding

– Vannbeholder for støvbinding til 
bruk på føringsvognen

Tørr- eller våtkappe – alt etter 
utførelse – med kappeskiver av 
syntetisk harpiks

Kappeskiver av syntetisk harpiks er, alt 
etter modell, kun egnet for tørrkapping 
eller våtkapping.

Eksempler på bruk
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Bare for kappeskiver av syntetisk 
harpiks som er egnet for tørrkapping

Bruk egnet åndedrettsvern ved 
tørrkapping.

Bruk åndedrettsvern hvis det forventes 
at det kan oppstå damp eller røyk (f.eks. 
ved kapping av komposittmaterialer).

Bare for kappeskiver av syntetisk 
harpiks som er egnet for våtkapping

For å binde støvet må det tilføres en 
vannmengde på minst 1 l/min. For å 
unngå at kappeffekten avtar, må det 
tilføres en vannmengde på maks. 
4 l/min.

Etter arbeidet skal kappeskiven kjøres 
uten vann med driftsturtall i 
ca. 3 til 6 sekunder for å riste av det som 
måtte være igjen av vann.

– Vanntilkobling på maskinen for alle 
forsyningstyper med vann

– Trykkvannbeholder 10 l for 
støvbinding

– Vannbeholder for støvbinding til 
bruk på føringsvognen

Vær oppmerksom på følgende ved 
bruk av diamantkappeskiver og 
kappeskiver av syntetisk harpiks

Gjenstander som skal kappes

– skal ikke ligge hult

– skal sikres mot å rulle eller skli vekk

– skal sikres mot vibrasjoner

Kappede deler

Ved gjennomslag, utsparinger osv. er 
rekkefølgen på kappingene viktig. Den 
siste kappingen skal alltid utføres slik at 
kappeskiven ikke klemmes fast, og slik 
at den avkappede og kappede delen 
ikke kan skade det operative 
personellet.

Eventuelt bør mindre kanter bli stående, 
slik at deler som skal kappes av, holdes 
i posisjon. Disse kantene brekkes av 
senere.

Før delen endelig kappes av, må 
følgende fastsettes:

– Hvor tung er delen?

– Hvordan kan den beveges etter 
avkappingen?

– Står delen under spenning?

Når delen brytes av, skal det sikres at 
hjelpende personer ikke skades.

Kapping i flere omganger

N Tegn opp kappelinjen (A).

N Arbeid langs kappelinjen. Når 
kappeskiven korrigeres, skal den 
ikke settes skjevt på, men alltid 
settes ned på nytt – skjæredybden 
per omgang skal maksimalt være 5 
til 6 cm. Tykt materiale kappes i 
flere omganger.

N Tykke vegger kappes med jevne 
bevegelser frem og tilbake.

Kappeskiven skal kun 
brukes med vann.
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Kappe plater

N Sikre platen på et sklisikkert 
underlag.

N Skjær inn en styrenot (A) langs 
linjen som er tegnet opp.

N Gjør kappfugen (B) dypere med 
jevne bevegelser frem og tilbake.

N La kappelisten (C) bli stående.

N Skjær først gjennom platen på 
skjæreendene, slik at materialet 
ikke brekker.

N Brekke platen

N Opprett kurver i flere omganger – 
påse at kappeskiven ikke settes 
skjevt på.

Kappe runde og hule emner

N Sikre rør, runde emner osv. mot å 
rulle bort.

N Når kappelinjen fastsettes, er det 
viktig at armeringer unngås spesielt 
i kapperetningen.

N Skjær inn en styrenot langs den 
opptegnede kappelinjen.

N Gjør kappfugen dypere med jevne 
bevegelser frem og tilbake – 
fremmating ved full skjæredybde 
langs styrenoten – ved mindre 
retningskorrigeringer må ikke 
kappeskiven settes skjevt på, men 
alltid settes ned på nytt – eventuelt 
bør mindre kanter bli stående, slik at 

deler som skal kappes av holdes i 
posisjon. Disse kantene brekkes av 
senere.

Formkapping på røret

N Tegn opp kappelinjen.

N Skjær inn en styrenot langs 
kappelinjen som er tegnet opp – 
begynn i skillepunket og før utover 
på begge sider.

N Skjær inn i rør, runde emner osv. i 
området rundt enden av 
kappelinjen, slik at materialet ikke 
brekker.

N Gjør kappfugen dypere med jevne 
bevegelser frem og tilbake – 
begynn i skillepunktet og før utover 
på begge sider – fremmating ved full 

Håndholdt kapping langs denne 
kappelinjen krever spesiell 
varsomhet og nøyaktighet.
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skjæredybde langs styrenoten – 
ved mindre retningskorrigeringer 
må ikke kappeskiven settes skjevt 
på, men alltid settes ned på nytt – 
eventuelt bør mindre kanter bli 
stående, slik at deler som skal 
kappes av holdes i posisjon. Disse 
kantene brekkes av senere.

Kappeskiver utsettes for svært store 
belastninger, spesielt ved kapping på 
frihånd.

Kappeskivene som er utviklet av STIHL 
sammen med velrennomerte 
kappeskiveprodusenter, har høy kvalitet 
og er nøyaktig tilpasset de aktuelle 
bruksområdene og kappemaskinens 
motoreffekt.

De er av utsøkt, ensartet kvalitet.

Transport og oppbevaring

– Kappeskivene må ikke utsettes for 
direkte sollys eller annen 
varmebelastning under transport og 
oppbevaring.

– Unngå støt og slag.

– Kappeskiver skal oppbevares i 
originalforpakningen ved jevn 
temperatur og stables liggende på 
et plant underlag.

– Kappeskiver må ikke oppbevares i 
nærheten av aggressive væsker.

– Oppbevar kappeskivene frostfritt.

Riktig valg og bruk av kappeskiver av 
syntetisk harpiks garanterer økonomisk 
bruk og forhindrer rask slitasje. 
Kortbetegnelsen på

– etiketten

– på emballasjen (tabell med 
anbefalte bruksområder), gjør det 
enklere å velge riktig komponent.

STIHL kappeskiver av syntetisk harpiks 
egner seg til kapping av følgende 
materialer:

– Asfalt

– Betong

– Stein

– strekkbare gassrør

– Stål

STIHL kappeskiver av syntetisk harpiks 
egner seg ikke til kapping av 
jernbaneskinner.

Kappslipeskiver Vinkelslipeskiver av 
syntetisk harpiks
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Riktig valg og bruk av 
diamantkappeskiver garanterer 
økonomisk bruk og forhindrer rask 
slitasje. Kortbetegnelsen på

– etiketten

– på emballasjen (tabell med 
anbefalte bruksområder) gjør det 
enklere å velge riktig komponent.

STIHL diamantkappeskiver egner seg til 
kapping av følgende materialer:

– Asfalt

– Betong

– Stein (hardstein)

– Slipebetong

– Uherdet betong

– Tegl

– Teglrør

STIHL diamantkappeskiver egner seg 
ikke til bearbeiding av metall.

Kortbetegnelser

Kortbetegnelsen består av en 
kombinasjon av opptil fire bokstaver og 
sifre.

– Bokstavene viser 
hovedbruksområdet til 
kappeskiven.

– Tallene beskriver ytelsesklassen til 
STIHL diamantkappeskivene.

Rund- og planløp

Spindlene må festes korrekt for at 
kappemaskinen skal få lang levetid og 
diamantkappeskiven skal fungere 
effektivt.

Bruk av kappeskive på en kappemaskin 
med mangelfullt spindelfeste kan føres 
til avvik i rund- og planløpet.

Et for stort avvik i rundløpet (A) gir 
overbelastning på enkelte 
diamantsegmenter, slik at de blir varme. 
Dette kan føre til spenninger som gir 
sprekker i stambladet eller fører til at 
enkelte segmenter brenner ut.

Avvik i planløpet (B) genererer høyere 
varmebelastning og bredere 
skjærefuger.

Diamant-vinkelslipeskiver

Bokstav Hovedbruksområde
A Asfalt
B Betong
BA Betong, asfalt
S Stein (hardstein)
SB Hardstein, betong
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Utbedre driftsforstyrrelser

Kappeskive

Feil Årsak Utbedring
Urene kanter eller skjæreflater, skjærer 
urent

Avvik i rund- og planløp Kontakt1) faghandel

Sterk slitasje på begge sider av 
segmentene

Kappeskiven vakler Bruk en ny kappeskive

Urene kanter, skjærer urent, ingen skjæ-
reeffekt, gnistdannelse

Kappeskiven er uskarp, avleiringer ved 
kappeskiver for stein

Kappeskiven for stein slipes ved å skjære 
litt i et slipende materiale; kappeskiven for 
asfalt skiftes ut med en ny

Dårlig skjæreeffekt, stor segmentslitasje Kappeskiven dreier i feil retning Kappeskiven må monteres i riktig 
dreieretning

Revner eller sprekker i stambladet og 
segmentet

Overbelastning Bruk en ny kappeskive

Senterslitasje Skjæring i feil materiale Bruk en ny kappeskive, vær oppmerksom 
på kappelagene i ulike materialer

1)  STIHL anbefaler en STIHL-forhandler.
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Senterslitasje

Ved kapping av veibanebelegg skal det 
ikke trenges inn i det bærende laget 
(som oftest grus) – lyst støv tyder på 
kapping i grus, noe som kan føre til sterk 
senterslitasje – fare for brudd!

Avleiringer, sliping

Avleiringer oppstår som et lysegrått 
belegg på oversiden av 
diamantsegmentene. Dette belegget 
dekker til diamantene i segmentene og 
gjør segmentene uskarpe.

Avleiringer kan oppstå:

– ved ekstremt harde skjæreemner, 
f.eks. granitt

– ved feil håndtering, f.eks. for sterk 
fremføringskraft

– når det kappes for store tverrsnitt 
uten pendelsnitt (bevegelser frem 
og tilbake i skjæreflaten)

Avleiringer forsterker vibrasjoner, 
reduserer skjæreeffekten og forårsaker 
gnistdannelse.

Ved de første tegnene til avleiringer skal 
diamantkappeskivene slipes omgående 
– det gjøres ved å skjære kort i slipende 
materiale som f.eks. sandstein, 
gassbetong eller asfalt.

Tilsetting av vann forhindrer dannelse av 
avleiringer.

Arbeides det videre med uskarpe 
segmenter, kan disse bli myke på grunn 
av den høye varmedannelsen – 
stambladet brenner ut og mister sin 
fasthet – dette kan føre til spenninger 
som gjenkjennes tydelig på 
vaklebevegelser i kappeskiven. 
Kappeskiven skal ikke brukes videre – 
fare for ulykker!

Fra fabrikken er „Lager med beskytter“ 
montert på innsiden av 
tikoblingsstykket.

Avhengig av bruk kan „Lager med 
beskytter“ også monteres på utsiden.

For frihåndsskjæring anbefales 
montering på innsiden, på grunn av et 
gunstigere tyngdepunkt, og for bruk av 
kappslipemaskinen med STIHL 
føringsvogn anbefales montering på 
utsiden.

Utgaver

På TS 700 finnes to forskjellige 
utførelser (A, B) av beskyttelsene.

På TS 800 finnes bare utførelse B.

Montere lager med 
beskytter
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Utførelse A (TS 700)

Utførelse B (TS 700, TS 800)

Forskjeller

– Formen på beskyttelsen (1)

– Formen på justeringsspaken (2)

Montering på utsiden

Utførelse A (TS 700)

N Demonter kappslipeskiva (se „Sette 
inn / bytte kappslipeskive“)

N Skru ut hulskruen (1)

N Ta firkantmutteren ut av føringen på 
innsiden av beskytteren

N Ta vanntilkoblingen (2) av fra 
justeringshendelen

N Vri beskytteren i pilretningen til 
justeringshendelen peker fremover

N Skru ut hulskruen (3) og ta den av 
sammen med pakningen

N Ta firkantmutteren ut av føringen på 
innsiden av beskytteren

N Skru ut skruen (4)

N Drei justeringshendelen oppover og 
ta den av

N Skyv justeringsspaken (5) i 
posisjon A

N Skru inn skruen (4), og trekk til.

N Skyv firkantmutteren inn i føringen 
på beskytteren og hold den fast

N Skru den korteste hulskruen (3) 
med pakningen inn og skru den fast 
på justeringsspaken

N Vri beskytteren i pilretningen til 
justeringshendelen peker fremover
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N For å slakke kileremmen løsnes 
sekskantskruene (6)

N Skru spennmutteren (7) mot 
klokken med kombinøkkelen – 
ca. 1/4 omdreining, helt inn = 0

N Skru ut sekskantskruene

N Trekk kileremsbeskytteren (8) av 
forover, og ta kileremmen av fra den 
fremre remskiven

N Ta av „Lager med beskytter“ (9)

N Legg „Lager med beskytter“ (9) på 
utsiden av tilkoblingsstykket – før 
samtidig kileremmen over 
remskiven

N Skyv på rembeskytteren

N Gjengeboringene i lageret dekkes 
med langhullene i tilkoblingstykket 
og boringene i rembeskyttelsen

N Skru inn selskantskruene – uten å 
skru dem fast

N Stikk den lengste hulskruen (1) 
gjennom stussene (2) på 
vanntilkoblingen

N Vær oppmerksom på stussens 
stilling

N Skyv firkantmutteren inn i føringen 
på beskytteren og hold den fast

N Legg an vanntilkoblingen med den 
lengste hulskruen på 
justeringshendelen – skru fast 
hulskruen

Videre, se „Stramme kileremmen“

Utførelse B (TS 700, TS 800)

N Demonter kappslipeskiva (se „Sette 
inn / bytte kappslipeskive“)

N Sett beskytteren i den viste 
posisjonen

N Trekk ut stoppepluggene (piler)

N Monter justeringsspaken (1) i 
posisjon A

N Trykk stoppepluggene inn i de 
ledige festeboringene

N Skru av mutterne (2)

N Ta av hulskruene (3)
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N Vri beskytteren i pilretningen til 
justeringshendelen peker nedover

N For å slakke kileremmen løsnes 
sekskantskruene (4)

N Skru spennmutteren (5) mot 
klokken med kombinøkkelen – 
ca. 1/4 omdreining, helt inn = 0

N Skru ut sekskantskruene

N Trekk kileremsbeskytteren (6) av 
forover, og ta kileremmen av fra den 
fremre remskiven

N Ta av „Lager med beskytter“ (7)

N Legg „Lager med beskytter“ (7) på 
utsiden av tilkoblingsstykket – før 
samtidig kileremmen over 
remskiven

N Skyv på rembeskytteren

N Gjengeboringene i lageret dekkes 
med langhullene i tilkoblingstykket 
og boringene i rembeskyttelsen

N Skru inn selskantskruene – uten å 
skru dem fast

N Monter vanntilkobilngsdelene på 
beskytelsen igjen

Videre, se „Stramme kileremmen“.

Denne maskinen er utstyrt med en 
automatisk reimspenningsinnretning, 
som fungerer med fjærkraft.

Før kileremmen strammes, må 
sekskantskruene (1) løsnes og pilen på 
spennmutteren (2) må peke mot 0 .

N Hvis ikke må sekskantskruene (1) 
løsnes og spennmutteren (2) skrus 
mot klokken med kombinøkkelen – 
ca. 1/4 omdreining, helt inn = 0

N Stikk kombinøkkelen på 
spennmutteren som vist på bildet 
for å stramme kileremmen
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Stramme kilereima

Spennmuteren er fjærbelastet – 
hold godt fast i kombinøkkelen.
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N Drei spennmutteren med klokken 
ca. 1/8 omdreining – 
spennmutteren blir grepet av 
fjærkraften 

N Drei spennmutteren i 
urviserretningen ca. 1/8 omdreining 
videre – til det butter

I denne posisjonen blir kilereima 
automatisk strammet med fjærkraft.

N Ta kombinøkkelen av fra 
spennmutteren

N Fest sekskantskruene (1) på 
tembeskytteren

Etterstramme kilereima

Etterstramming skjer uten å betjene 
spennmutteren.

N Løsne alle de tre sekskanskruene 
på rembeskytteren

Kileremmen strammes automatisk av 
fjærkraft

N Skru til sekskantskruene igjen

Innsetting og utskifting skal kun utføres 
når motoren er slått av – sett 
kombibryteren til STOP eller 0.

Blokker akselen.

N Stikk sylen (1) gjennom boringen i 
rembeskyttelsen.

N Drei akselen med kombinøkkelen til 
sylen (1) griper inn i en av de 
bakenforliggende boringene.

Demontere kappeskiven

N Løsne sekskantskruen (2) med 
kombinøkkelen og skru den ut.

N Ta den fremre trykkskiven (3) og 
kappeskiven av fra akselen.

Skru ikke kombinøkkelen videre 
med makt.

Sette inn / bytte 
kappslipeskive
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Sette inn kappeskiven

N Sett inn kappeskiven (4).

N Fremre trykkskive (3) legges på – 
låsenesene på fremre trykkskive (3) 
må gripe inn i falsene på akselen.

N Skru inn sekskantskruen og skru 
den fast til med kombinøkkelen – 
ved bruk av en momentnøkkel, se 
tiltrekkingsmomentet under 
„Tekniske data.“

N Trekk sylen ut av rembeskytteren.

Motoren drives med en drivstoffblanding 
av bensin og motorolje.

STIHL MotoMix

STIHL anbefaler bruk av STIHL 
MotoMix. Dette ferdigblandete 
drivstoffet er fritt for bensol. blyfritt, 
utmerker seg med et høyt oktantall og 
har alltid korrekt blandingsforhold.

STIHL MotoMix er tilpasset STlHL 
motorer og garanterer lang motorlevetid.

MotoMix er ikke tilgjengelig på alle 
markeder.

Blande drivstoff

Bensin

Bare merkebensin med et oktantall på 
minst 90 ROZ skal brukes – blyfri eller 
tilsatt bly.

Maskiner med avgasskatalysator må 
kjøres på blyfri bensin.

Motorolje

Bruk kun totaktsmotorolje av høy kvalitet 
– aller helst STIHL totaktsmotorolje, 
som er tilpasset STlHL motorer og 
garanterer lang motorlevetid..

Hvis man ikke har noen STIHL 
totaktsmotorolje tilgjengelig, bruk kun 
totaktsmotorolje for luftkjølte motorer – 
ikke motorolje for vannkjølte motorer, 
ikke motorolje for motorer med atskilt 
oljekretsløp (f.eks. konvensjonelle 
firtaktsmotorer).

Motordrevne apparater med 
eksoskatalysator skal man som 
tilsetning i drivstoffblandingen kun 
benytte STIHL totaktsmotorolje 1:50 .

Blandingsforhold:

Ved STIHL totaktsmotorolje 1:50; 1:50 = 
1 del Öl + 50 deler bensin

Eksempler

Ved bruk av diamantkappeskiver 
må du være oppmerksom på 
dreieretningspilene.

Bruk aldri to kappeskiver samtidig 
på grunn av ujevn slitasje – fare 
for brudd, fare for skader!

Drivstoff

Unngå direkte hudkontakt med 
drivstoff og innånding av 
drivstoffdamper.

Uegnete driftsstoffer eller 
blandingsforhold som avviker fra 
forskriften kan føre til alvorlige 
skader på drivverket. Bensin eller 
motorolje av lavere kvalitet kan 
skade motor, tetningsringer, 
ledninger og drivstofftank.

Ved bruk av flere tankfyllinger 
blyholdig bensin kan virkningen av 
katalysatoren avta merkbart.

Bensin-
mengde

STIHL totaktsolje 1:50 

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

Ved andre totaktsmotoroljer; 
1:25 = 1 del Öl + 25 deler bensin
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N På en kanne tillatt for drivstoff fyller 
man først motorolje deretter bensin, 
og blander grundig

Oppbevare drivstoffblandingen

Lagring kun i beholdere tillatt for drivstoff 
på et tørt, kaldt og sikkert sted, beskyttet 
mot lys og sol.

Drivstoffblandinger eldes – bland kun 
til behovet for noen uker. 
Drivstoffblandingen skal ikke lagres 
lenger enn 3 måneder. Ved påvirkning 
av lys, sol, lave eller høye temperaturer, 
kan drivstoffblandningen bli ubrukbar i 
løpet av kortere tid.

N Rist kannen med 
drivstoffblandingen kraftig før 
tanking

N Rengjør kanne og drivstofftank 
grundig av og til

Drivstoffrester og væsken du har brukt til 
rengjøringen skal håndteres i henhold til 
gjeldende miljøbestemmelser!

Forberede maskinen

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

N Plasser maskinen slik at tanklokket 
peker opp

Åpne tanklokket

N Trykk lokket ned med hånden, skru 
det mot klokken 
(ca. 1/8 omdreining) og ta det av

Fylle drivstoff

Ikke søl drivstoff når tanken fylles, og 
ikke fyll tanken helt. STIHL anbefaler å 
bruke STIHLs påfyllingssystem for 
drivstoff (ekstrautstyr).

Lukke tanklokket

N Sett på lokket og skru til det glir inn i 
bajonettopptaket

N Trykk lokket ned og drei med 
klokken (ca. 1/8 omdreining) til det 
går i inngrep

Det kan oppstå trykk i kannen - 
åpne forsiktig.

Fyll på drivstoff

Bajonett-tanklokket må aldri 
åpnes eller lukkes med et verktøy. 
Det kan skade lokket slik at det 
lekker ut drivstoff.
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Skift drivstoffsugehode en gang i året

N Tøm drivstofftanken

N Trekk drivstoffsugehodet ut av 
tanken med en krok, og trekk det av 
slangen

N Stikk et nytt sugehode inn i slangen

N Legg sugehodet tilbake i tanken

N Les sikkerhetsanvisningene – se 
„Sikkerhetsforskrifter og 
arbeidsteknikk“

N Trykk på gassknappsperren (1) og 
gassknappen (2) samtidig.

N Hold begge knappene nede.

N Skyv kombibryteren (3) til START 
og hold den der.

N Slipp gassknappen, kombibryteren 
og gassknappsperren etter 
hverandre = startgasstilling.

N Still inn startspjeldspaken (4) i 
forhold til motortemperaturen.

N Trykk inn knappen (5) på 
dekompresjonsventilen før hvert 
startforsøk.

N Trykk på belgen (6) på 
drivstoffpumpen 7-10 ganger – 
også selv om belgen er full av 
drivstoff.

Starte / stoppe motoren

c ved kald motor
e ved varm motor (også når motoren 

allerede er startet, men fremdeles 
er kald, eller når den varme moto-
ren har vært stanset mindre enn 
5 minutter)

o ved varm motor (når den varme 
motoren har vært stanset i mer enn 
5 minutter)
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Starte motoren

N Plasser kappemaskinen trygt på 
bakken. Kappemaskinen må ikke 
berøre noen gjenstander eller 
bakken – ingen andre personer må 
oppholde seg i maskinens 
svingområde.

N Pass på at du står støtt.

N Trykk kappslipemaskinen fast mot 
bakken med venstre hånd på 
greprøret – tommelen under 
greprøret.

N Sett høyre fot i det bakre håndtaket.

N Trekk starthåndtaket langsomt ut 
med høyre hånd til første merkbare 
motstand – deretter raskt og kraftig 
ut – ikke trekk snoren helt ut til 
enden.

Etter første tenning

N Sett startspjeldspaken (4) til o – før 
hvert nye startforsøk må knappen 
på dekompresjonsventilen trykkes 
inn på nytt, og det foretas et nytt 
startforsøk.

Så snart motoren går

N Trykk gassknappen helt inn og la 
motoren gå seg varm i 
ca. 30 sekunder på full gass.

N Etter varmkjøringsfasen stilles 
startspjeldspaken på e.

N Kombiskyveren (3) går over i 
normalstilling når du trykker på 
gassknappen F.

Ved riktig innstilt forgasser skal 
kappeskiven ikke bevege seg når 
motoren går på tomgang.

Kappemaskinen er klar til bruk.

Slå av motoren

N Sett kombibryteren (3) på STOP 
eller 0.

Mer informasjon om oppstart

Når motoren ikke starter

Etter første tenning ble ikke 
startspjeldspaken stilt til o i rett tid, 
motoren er kvalt.

N Skyv kombibryteren til START = 
startgasstilling.

N Sett startspjeldspaken på e = 
varmstart – også om motoren er 
kald.

N Trekk ut startsnoren 10-20 ganger – 
for å lufte ut forbrenningskammeret.

N Start motoren på nytt.

Tanken ble kjørt helt tom.

N Fyll på drivstoff.

N Trykk på belgen på drivstoffpumpe 
7-10 ganger – også selv om belgen 
er full av drivstoff.

N Still inn startspjeldspaken i forhold til 
motortemperaturen.

N Start motoren på nytt.

Ikke la starthåndtaket sprette 
tilbake – fare for brudd! Før det 
tilbake mot utrekksretningen slik 
at startsnoren vikler seg riktig opp.
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Basisinformasjon

Filterets levetid er gjennomsnittlig 
mer enn 1 år. Det er ingen grunn til å 
avmontere filterdekselet og bytte 
luftfilter dersom det ikke foreligger 
noe merkbart effekttap.

På langtidsluftfiltersystemer med 
syklon-forhåndsutskilling blir 
smussholdig luft sugd inn og satt i 
målrettet rotasjon – dermed blir større 
og tyngre partikler slynget mot utsiden 
og ført bort. Bare forhåndsrenset luft 
havner i luftfiltersystemet – noe som gir 
filteret ekstremt lang levetid.

Bytte luftfilter

Bare dersom motoreffekten avtar 
merkbart

N Løsne stengeskruen (1) for 
filterdekselet.

N Ta av filterdekselet (2).

N Rengjør området rundt filteret og 
innsiden av filterdekselet for grovt 
smuss.

N Skru ut skruene (3).

N Ta ut filterhuset (4).

N Trekk hovedfilteret (5) ut av 
filterhuset.

N Sett startspjeldspaken på c.

N Trekk tilleggsfilteret (6) av fra 
filterbunnen – ikke la smuss havne i 
innsugingsområdet.

N Rengjør filterrommet.

N Monter nytt hovedfilter og nytt 
tilleggsfilter med de øvrige 
filterkomponentene.

N Sett på filterdekselet.

N Skru fast stengeskruen.

Bruk bare høyverdige luftfiltre, slik at 
motoren blir beskyttet mot abrasivt støv.

STIHL anbefaler at det bare brukes 
originale STIHL-luftfiltre. Den høye 
kvalitetsstandarden til disse delene 
sørger for feilfri drift, lang levetid på 
drivverket og ekstremt lang levetid på 
filteret.

Basisinformasjon

Tenningsanlegget til denne 
kappslipemaskinen er utstyrt med en 
elektronisk turtallsbegrensning. 
Maksimumsturtallet kan ikke stilles over 
en fastlagt masksimumsverdi.

Forgasseren har en standardinnstilling 
fra fabrikken.

Forgasserinnstillingen er avstemt slik at 
motoren tilføres optimal drivstoff-
/luftblanding ved alle driftstilstander.

På denne forgasseren kan det bare i 
liten grad foretas korrigeringer med 
hovedstillskruen.

Standardinnstilling

N Stanse motoren

N Bare dersom motoreffekten avtar 
merkbart – bytt luftfilter

N Kontroller gnistgitteret (avhengig av 
land) i lydpotta – bytt eller rengjør 
ved behov

Luftfiltersystemet
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N Skru hovedjusteringsskruen (H) 
varsomt mot klokken til den stopper 
(maks. 3/4 omdreining)

N Skru tomgangsjusteringsskruen (L) 
varsomt med klokken til den sitter 
fast – og deretter 1 omdreining 
tilbake

Still inn tomgangen

Motoren stopper på tomgang

N Foreta standardinnstilling

N Skru tomgangsstoppskruen (LA) 
med klokka til kappslipeskiven 
begynner å gå – og deretter 
1 omdreining tilbake

Kappslipeskiva roterer på tomgang

N Foreta standardinnstilling

N Skru tomgangsstoppskruen (LA) 
mot klokken til kappslipeskiven 
stopper – deretter 1 omdreining 
videre i samme retning

Uregelmessig turtall på tomgang, 
dårlig akselerasjon

Tomgangsinnstillingen er for mager 
(f.eks. ved lav omgivelsestemperatur):

N Foreta standardinnstilling

N Skru tomgangsjusteringsskruen (L) 
ca. 1/4 omdreining mot klokken til 
motoren går jevnt og akselererer 
godt

Tomgangsturtallet kan ikke stilles 
tilstrekkelig høyt ved hjelp av 
tomgangsjusteringsskruen (LA), 
maskinen stopper ved overgang fra 
belastning til tomgang

N Foreta standardinnstilling

N Drei tomgangsjusteringsskruen (L) 
ca. 1/4 omdreining med klokken

Etter hver korreigering av 
tomgangsinnstillingsskruen (L), er det 
som regel også nødvendig med en 
justering av tomgangsstoppskruen (LA).

Innstilling ved bruk på fjellet eller på 
nivå med havflaten

Hvis motoreffekten ikke er 
tilfredsstillende ved bruk i fjellet eller ved 
havnivå, kan det være nødvendig med 
en liten korrigering av 
hovedstillskruen (H).

N Kontroller standardinnstillingen

N La motoren gå seg varm

N Still inn tomgangen korrekt

På fjellet

N Drei hovedstillskruen (H) med 
urviserretningen (magrere), 
maksimalt til anslaget

Ved havnivå

N Skru hovedstillskruen (H) mot 
urviserretningen (fetere), maksimalt 
til anslaget

LA

Ved for mager innstilling er det 
fare for smøringsmangel og 
overoppheting – skader på 
drivverket!
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I enkelte land er lydpotta utstyrt med et 
gnistgitter.

N Hvis motoreffekten avtar, må 
gnistgitteret i lydpotta kontrolleres

Utgaver

Det finnes to forskjellige utførelser av 
gnistgittre i lydpotta.

– Gnistgitter festet med bøyle

– Gnistgitter festet med skrue

Gnistgitter festet med bøyle

N Trykk bøylen (1) sammen i enden 
med et egnet verktøy og ta den av

N Trekk gnistgitteret (2) av fra lydpotta

N Rengjør gnistgitteret hvis det er 
skittent

N Et skadet eller forkokset gnistgitter 
må byttes

N Gnistgitteret monteres i omvendt 
rekkefølge

Gnistgitter festet med skrue

N Skru ut skruen (1)

N Trekk ut gnistgitteret (2) med et 
egnet verktøy

N Rengjør gnistgitteret hvis det er 
skittent

N Et skadet eller forkokset gnistgitter 
må byttes

N Gnistgitteret monteres i omvendt 
rekkefølge

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

N Demontere tennpluggen

N Rengjør tennpluggen hvis den er 
skitten

N Kontroller elektrodeavstanden (A) – 
juster om nødvendig – verdi, se 
„Tekniske data“

N Fjerne årsaken til at tennpluggen 
blir skitten.

Mulige årsaker:

– for mye motorolje i drivstoffet

– skittent luftfilter

– ugunstige driftsbetingelser.

Gnistgitter i lydpotta

Vent med å utføre arbeider til 
drivverket er fullstendig avkjølt. 1
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N Etter ca. 100 driftstimer skal 
tennpluggen skiftes, hvis 
elektrodene er svært forbrente også 
tidligere. Bruk bare STIHL-
godkjente, feilfrie tennplugger, se 
„Tekniske data“.

Gjør følgende for å unngå 
gnistdannelse og brannfare:

Ved tennplugg med separat 
tilkoplingsmutter må alltid

N Skru tilkoplingsmutteren (1) opp på 
gjengene og trekk den til

På alle tennplugger skal

N tennplugghetten (2) trykkes fast ned 
på tennpluggen (3)

Skifte startsnor

N Ta slangen (1) ut av føringen i 
starterdekselet.

N Skru ut skruene (2).

N Ta starterdekselet (3) av drivverket.

N Trykk av fjærbøylen (4).

N Trekk av snorsnellen med skive (5) 
og klinker (6).
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Skifte startsnor/returfjær
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N Lirk snoren ut av starthåndtaket 
med en skrutrekker.

N Fjern snorrestene fra snorsnellen 
og starthåndtaket.

N Trekk en ny ElastoStart-startsnor 
ovenfra og ned gjennom 
starthåndtaket og 
snorbøssingen (7).

N Trekk startsnoren gjennom 
snorsnellen og sikre den i 
snorsnellen med en enkel knute.

N Stikk snorsnellen på akselen og drei 
litt fram og tilbake til øyet på 
returfjæren går i lås.

N Sett klinkene (6) inn i snorsnellen.

N Sett skiven (5) på akselen.

N Press låsefjæren (4) inn på akselen 
og over tappene på klinken med en 
egnet tang – låsefjæren må peke 
mot urviserne – som vist på figuren.

Stramme returfjæren

N Lag en løkke med den delen av 
startsnoren som er viklet av. Ved 
hjelp av den dreies deretter 
snorsnellen seks omdreininger i 
pilens retning.

N Hold snorrullen fast – trekk ut 
flokete startsnor og ordne den.

N Slipp snorsnellen.

N Slipp startsnoren langsomt inn, slik 
at den vikler seg på snorsnellen. 
Starthåndtaket må trekkes fast inn i 
snorbøssingen. Dersom den vipper 
til siden: Stram returfjæren en 
omdreining til.

N Når startsnoren er trukket helt ut, 
må snorsnellen kunne dreies minst 
en halv omdreining til. Hvis det ikke 
er mulig, er fjæren strammet for mye 
– fare for brudd! Ta en omgang 
med snor av rullen.

N Monter starterdekselet igjen.

N Trykk resten av snoren inn i 
starthåndtaket.

Bytte returfjær som er brukket

N Avmontere snorhjulet – se avsnittet 
„Bytte startsnor“

N Ta ut skruene (7).

N Ta ut fjærhus og fjærdeler.

N Sett inn nytt fjærhus – bunnen skal 
peke opp.
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Bruddstykker av fjæren kan 
fortsatt være strammet og kan 
dermed sprette fra hverandre når 
de tas ut av huset – fare for 
personskade! Bruk ansiktsvern 
og vernehansker.
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N Skru inn skruene (7).

N Monter snorhjulet igjen.

N Stram returfjæren.

N Sett på starterdekselet igjen og skru 
det fast.

N Legg slangen inn i føringen i 
starterdekselet.

N Hvis fjærene har sprettet ut av 
fjærhuset: Legg dem inn igjen – 
utenfra og inn.

N Pilen på spennmutteren (1) må 
peke mot 0 – skru 
spennmutteren (1) mot klokken 
med kombinøkkelen – 
ca. 1/4 omdreining, helt inn = 0

N Skru ut sekskantskruene (2)

N Trekk kileremsbeskytteren (3) av 
forover, og ta kileremmen av fra den 
fremre remskiven

N Ta av „Lager med beskyttelse“

N Ta slangen (4) ut av føringen i 
startdekselet (5)

N Skru ut skruene (6) fra startdekselet

N Ta av startdekselet

N Fjern defekt kilerem fra 
koblingsstykket

N Legg en ny kilerem (7) omhyggelig 
inn i koblingsstykket, og legg den 
inn i remskiven (8) på drivverket

N Montere startdekselet

N Hold „Lager med beskytter“ i 
koblingsstykket

N Legg kileremmen inn i 
remskiven (9)

N Skyv på rembeskytteren

N Gjengeboringene i lageret dekkes 
med langhullene i tilkoblingstykket 
og boringene i rembeskyttelsen

N Skru inn selskantskruene – uten å 
skru dem fast

N Legg slangen inn i føringen i 
startdekselet

Videre, se „Stramme kileremmen“.

Bytte kilereimer

6
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norsk
Kappemaskinen kan monteres på 
STIHL føringsvogn FW 20 
(spesialutstyr) med få håndgrep.

Føringsvognen forenkler

– utbedring av skader i veibanen

– markeringer i kjørebanen

– skjæring av fuger

Dersom maskinen ikke skal brukes på 
over 3 måneder

N Tøm og rengjør drivstofftanken på 
et godt ventilert sted

N Drivstoff skal leveres til godkjent 
mottak iht. forskriftene

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

N Ta av kappslipeskiva

N Rengjør maskinen grundig, spesielt 
sylinderribbene

N Oppbevar maskinen på et tørt og 
sikkert sted. Oppbevar maskinen 
utilgjengelig for uvedkommende 
(f.eks. barn)

Føringsvogn
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Stell og vedlikehold

Opplysningene gjelder bruk under normale forhold. Under vanskelige forhold (mye 
støv osv.) og lang brukstid per dag, må de oppgitte intervallene forkortes 
tilsvarende.
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Hele maskinen
Visuell inspeksjon (tilstand, tetthet) X X

Rengjøring X

Betjeningselementer Funksjonskontroll X X

Sugehode i drivstofftanken må
Kontroll X

Utskifting X X X

Drivstofftank Rengjøring X

Kilereimer
Rengjøres/etterstrammes X X

Utskifting X X

Luftfilter (alle filterkomponentene) Skiftes Bare dersom motoreffekten avtar merkbart

Innsugingsslisser for kjøleluft Rengjøring X

Sylinderribber Rengjøres av fagforhandler1) X

Gnistgitter2) i lydpotta
Kontroll X

Rengjøres eller skiftes X

Vanntilkobling
Kontroll X X

Repareres av fagforhandler1) X

Forgasser
Kontroller tomgangen – kappslipeski-
ven må ikke rotere X X

Etterjuster tomgang X

Tennplugg
Juster elektrodeavstanden X

byttes etter 100 driftstimer

Tilgjengelige skruer og muttere (unntatt 
stillskruer) Ettertrekke X X

Antivibrasjonselementer
Kontroll X X X

Byttes av faghandleren1) X
TS 700, TS 800 149
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Kappeskiver
Kontroll X X

Utskifting X X

Støtte/bøyle/gummibuffer 
(maskinunderside)

Kontroll X

Utskifting X X

Sikkerhetsetikett Utskifting X

1) STIHL anbefaler en STIHL-forhandler
2) Avhengig av land

Opplysningene gjelder bruk under normale forhold. Under vanskelige forhold (mye 
støv osv.) og lang brukstid per dag, må de oppgitte intervallene forkortes 
tilsvarende.
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norsk
Ved å overholde instruksene i denne 
bruksanvisningen unngår man unødig 
slitasje og skader på apparatet.

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

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

– endringer av produktet som ikke er 
godkjent av STIHL,

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

– uriktig bruk av maskinen,

– bruk av maskinen ved idretts- eller 
konkurransearrangementer,

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

Vedlikeholdsarbeid

Alle arbeider som er oppført i kapittelet 
„Stell og vedlikehold“ skal utføres 
regelmessig. Hvis vedlikeholdsarbeidet 
ikke utføres av brukeren, skal det 
utføres hos en faghandel.

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

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

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

– korrosjons- og andre skader som 
følge av uriktig oppbevaring,

– skader på maskinen fordi det er 
brukt kvalitativt mindreverdige 
reservedeler

Slitasjedeler

Mange av delene i maskinen utsettes for 
normal slitasje, også ved riktig bruk, og 
må skiftes ut til rett tid avhengig av 
bruksmåte og -varighet. Dette gjelder 
blant annet:

– kopling, kilerem

– Kappeskiver (alle typer)

– Filter (til luft, drivstoff)

– Startmekanisme

– Tennplugg

– Dempingselementer på 
antivibrasjonssystemet

Redusere slitasje og unngå 
skader
TS 700, TS 800 151
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De ulike utførelsene (A, B) skiller seg fra 
hverandre ved formen på beskytteren og 
justeringshendelen.

Utførelse A

1 Stengeskrue
2 Filterdeksel
3 Drivstoffpumpe
4 Starthåndtak
5 Forgasserinnstillingskruer
6 Tanklokk
7 Vanntilkobling
8 Strammemutter
9 Vernedeksel
10 Justeringsspak
11 Kappeskive
12 Fremre trykkskive
13 Lydpotte
14 Gnistgitter (tilbys bare i enkelte 

land)
15 Håndtaksrør
16 Dekompresjonsventil
17 Hette for tennplugghette
18 Startspjeldspak
19 Kombibryter
20 Gassknapp
21 Gassknappsperre
22 Bakre håndtak
# Maskinnummer

Viktige komponenter
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Utførelse B

1 Stengeskrue
2 Filterdeksel
3 Drivstoffpumpe
4 Starthåndtak
5 Forgasserinnstillingskruer
6 Tanklokk
7 Vanntilkobling
8 Strammemutter
9 Vernedeksel
10 Justeringsspak
11 Kappeskive
12 Fremre trykkskive
13 Lydpotte
14 Gnistgitter (tilbys bare i enkelte 

land)
15 Håndtaksrør
16 Dekompresjonsventil
17 Hette for tennplugghette
18 Startspjeldspak
19 Kombibryter
20 Gassknapp
21 Gassknappsperre
22 Bakre håndtak
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Drivverk

STIHL ensylindret totaktsmotor

TS 700

TS 800

Tenningsanlegg

Elektronisk styrt magnettenner

Drivstoffsystem

Stillingsuavhengig membranforgasser 
med integrert drivstoffpumpe

Luftfilter

Hovedfilter (papirfilter) og flokket 
trådvev-tilleggsfilter

Vekt

Kappeskiver

Kappeskivens maksimalt tillatte 
driftsturtall må være større eller lik det 
maksimale spindelturtallet på 
kappemaskinen som brukes.

Kappeskiver (TS 700)

Kappeskiver (TS 800)

Tekniske data

Slagvolum: 98,5 cm3

Sylinderboring: 56 mm
Slaglengde: 40 mm
Effekt iht. ISO 7293: 5,0 kW (6,8 hk) 

ved 9300 o/min
Tomgangsturtall: 2200 o/min
Maksimalt spindeltur-
tall iht. ISO 19432: 5080 o/min

Slagvolum: 98,5 cm3

Sylinderboring: 56 mm
Slaglengde: 40 mm
Effekt iht. ISO 7293: 5,0 kW (6,8 hk) 

ved 9300 o/min
Tomgangsturtall: 2200 o/min
Maksimalt spindeltur-
tall iht. ISO 19432: 4290 o/min

Tennplugg 
(støydempet):

Bosch WSR 6 F, 
NGK BPMR 7 A

Elektrodeavstand: 0,5 mm

Volum drivstofftank: 1,2 l

Utanket, uten kappeskive, med 
vanntilkobling
TS 700: 11,6 kg
TS 800: 13,0 kg

Utvendig diameter: 350 mm
Boringsdiameter/spindeldia-
meter: 20 mm
Tiltrekkingsmoment: 30 Nm

Kappeskiver av syntetisk harpiks
Minimum utvendig diameter 
for fremre trykkskive: 1) 2) 103 mm
Maksimal skjæredybde: 3) 125 mm
1) For Japan 118 mm
2) For Australia 118 mm
3) Ved bruk av trykkskiver med en 

utvendig diameter på 118 mm 
reduseres den maksimale skjære-
dybden til 116 mm

Diamantkappeskiver
Minimum utvendig diameter 
for fremre trykkskive: 1) 103 mm
Maksimal skjæredybde: 3) 125 mm
1) For Japan 118 mm
3) Ved bruk av trykkskiver med en 

utvendig diameter på 118 mm 
reduseres den maksimale skjære-
dybden til 116 mm

Utvendig diameter: 400 mm
Boringsdiameter/spindeldia-
meter: 20 mm
Tiltrekkingsmoment: 30 Nm

Kappeskiver av syntetisk harpiks
Minimum utvendig diameter 
for fremre trykkskive: 1) 2) 103 mm
Maksimal skjæredybde: 3) 145 mm
1) For Japan 140 mm
2) For Australia 140 mm
3) Ved bruk av trykkskiver med en 

utvendig diameter på 140 mm 
reduseres den maksimale skjære-
dybden til 130 mm
TS 700, TS 800154
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Støy- og svingningsverdier

For å få fram lyd- og 
svingningsverdiene, tas det hensyn til 
tomgang og full gass i forholdet 1:6.

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

Lydtrykknivå Lpeq iht. EN ISO 11201

Lydeffektnivå Lweq iht. ISO 3744

Svingningsakselerasjon ahv,eq iht. 
ISO 19432

Ved lydtrykknivået og lydeffektnivået er 
K-verdien iht. direktiv 2006/42/EG = 
2,5 dB(A); ved 
svingningsakselerasjonen er K-verdien 
iht. direktiv 2006/42/EF = 2,0 m/sek.2.

REACH

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

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

– Verktøysett

– STIHL føringsvogn FW 20

– Påbyggingssett for føringsvogn 
FW 20

– Påbyggingssett vannbeholder

– Påbyggingssett trykkvannbeholder

– Snittretningsindikator

– Hjulsett

Aktuell informasjon om dette og øvrig 
ekstrautstyr får du hos STIHL-
forhandleren.

Diamantkappeskiver
Minimum utvendig diameter 
for fremre trykkskive: 1) 103 mm
Maksimal skjæredybde: 3) 145 mm
1) For Japan 140 mm
3) Ved bruk av trykkskiver med en 

utvendig diameter på 140 mm 
reduseres den maksimale skjære-
dybden til 130 mm

TS 700: 101 dB(A)
TS 800: 100 dB(A)

TS 700: 113 dB(A)
TS 800: 113 dB(A)

Håndtak 
venstre 
side

Håndtak 
høyre side

TS 700: 6,6 m/s2 4,5 m/s2

TS 800: 6,5 m/s2 3,9 m/s2

Spesialtilbehør
TS 700, TS 800 155
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Brukere av dette apparatet får bare 
utføre vedlikeholds- og servicearbeider 
som er beskrevet i denne 
bruksanvisningen. Reparasjoner utover 
dette må bare utføres av fagforhandler.

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

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

STIHL anbefaler å bruke originale 
STIHL-reservedeler.

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

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

bekrefter at

er i samsvar med forskriftene i 
direktivene 98/37/EF (t.o.m. 28.12.09), 
2006/42/EF (f.o.m. 29.12.09), 
2004/108/EF og 2000/14/EF og er 
utviklet og produsert i samsvar med 
følgende normer:

EN ISO 19432, EN 55012, 
EN 61000-6-1

Det målte og garanterte lydeffektnivået 
er fremkommet i henhold til direktiv 
2000/14/EU, vedlegg V, under 
anvendelse av norm ISO 3744.

Målt lydeffektnivå

Garantert lydeffektnivå

Oppbevaring av de tekniske 
dokumentene:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktgodkjenning

Byggeår og maskinnummer står oppført 
på maskinen.

Waiblingen, 30.03.2009

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.

Elsner

Produktsjef Management

Reparasjoner EU Samsvarserklæring

Konstruksjonstype: Kappemaskin
Varemerke: STIHL
Type: TS 700

TS 800
Serieidentifikasjon: 4224
Slagvolum: 98,5 cm3

TS 700: 115 dB(A)
TS 800: 115 dB(A)

TS 700: 117 dB(A)
TS 800: 117 dB(A)
TS 700, TS 800156
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Samtlige produkter fra STIHL svarer til 
de høyeste kvalitetskrav.

Gjennom sertifisering av produsenten 
STIHL fra et uavhengig selskap 
attesteres det at samtlige produkter 
oppfyller de strenge kravene under den 
internasjonale normen ISO 9001 for 
kvalitetsstyringssystemer mhp. 
produktutvikling, materialanskaffelse, 
produksjon, montering, dokumentasjon 
og kundeservice.

Kvalitetssertifikat
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