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KIITOS, ETTÄ VALITSIT LOGOSOL-KONEEN!

Lue käyttöohje ennen sahauslaitteiston 
käyttöä huolellisesti läpi niin, että ymmärrät 
sen sisällön.

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuu-
sohjeita.

VAROITUS! Virheellinen käyttö voi johtaa 
käyttäjän tai muiden henkilöiden vakaviin 
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

Olemme iloisia siitä, että osoitat meitä kohtaan luottamusta ostamalla tämän sahalaitoksen, ja 
tulemme tekemään kaikkemme täyttääksemme odotuksesi.

Logosol on valmistanut sahalaitoksia vuodesta 1989 ja on sen jälkeen toimittanut noin 50 000 
laitetta tyytyväisille asiakkaille ympäri maailman.

Olemme tarkkoja sekä turvallisuudestasi että siitä, että saavutat sahalaitoksen avulla parhaat 
mahdolliset tulokset. Suosittelemme siksi, että luet tämän käyttöohjeen kaikessa rauhassa, 
ennen kuin aloitat sahaamisen. Kone itsessään muodostaa vain osan tuotteen arvosta. Merkit-
tävä arvo on myös niillä tiedoilla ja taidoilla, joista kerromme käyttöohjeessa. Olisi harmillista, 
jos niitä ei käytettäisi hyödyksi.

Toivomme, että sinulla on paljon iloa uudesta koneestasi.

Bengt-Olov Byström
Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja,
Logosol in Härnösand, Ruotsi
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• Alumiiniosat ovat anodisoituja ja täysin 
ruostumattomia. Pintakerros kestää kulutusta 
karkaistun teräksen tavoin. Sen kitka on 
vähäinen, ja se on helppo pitää puhtaana 
pihkasta ja puruista. 

• Epätasaista alustaa voi kompensoida helposti 
säädettävillä jaloilla. 

• Selkeät asteikot osoittavat tukkihyllyn korkeuden. 
Lisävarusteena on ylimääräisiä mittatikkuja, jotka 
osoittavat asetetun sahauskorkeuden. 

• Kampiakseli sijaitsee huoltovapaissa kulumatto-
missa pronssilaakereissa. 

• Pienkitkamuoviset liukulistat kestävät monia 
vuosia alumiinikomponenttien sileän pinnan 
ansiosta. 

• Nopea ja helppo säätö sahaukseen ydinpuun 
suunnassa kartiomaisissa tukeissa. (Tukkihyllyt 
tulee säätää eri korkeudelle pituussuunnassa yli 
puolet halkaisijasta,jotta saadaan hyväksyttävä 
tuotto.) 

• Logosol F2+ :een on monia lisävarusteita.

Kunnossapito
Logosol F2+ pidetään puhtaana, ja muoviosat 
voidellaan Logosolin voiteluaineella (7500-001-5050) 
tai silikonivoiteluaineella (7500-001-5067). Tarkista 
nostoköysien kunto säännöllisin väliajoin.

Karkaistu hammastanko on vain kevyesti 
ruostesuojattu, ja se tulee pitää rasvattuna ohuella 
Superflo-kerroksella (9999-000-5115) ruosteen 
estämiseksi.

Huolto
Sahalaitos on tarkastettava säännöllisesti ja sitä on 
huollettava tarvittaessa.

Suorita vain oppaassa kuvattuja huolto- ja 
korjaustoimia. Muut korjaukset on jätettävä 
Logosolin tai valtuutetun Logosol-jälleenmyyjän 
vastuulle.

Älä muuta sahalaitoksen rakennetta, koska se voi 
kasvattaa onnettomuusvaaraa. Huollon jälkeen 
sahalaitos on palautettava alkuperäiseen kuntoon. 
Logosol ei vastaa vahingoista, joita työskentely 
muunnetulla sahalaitoksella aiheuttaa.

MASKINBESKRIVNING

Pituus:       4,0 m
Leveys:       0,92 m
Korkeus:     1,0 m
Tukkien lastauskorkeus:    0,6 m
Paino:      65 kg
Paino, johon sisältyy moottorisahan kelkka: 68 kg
Tukin suositeltava enimmäisläpimitta:  0,7 m
Tukin vähimmäispituus vakioasennuksessa: 2,4 m
Tukin enimmäispituus vakioasennuksessa:  3,7 m

TEKNISET TIEDOT
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2 x 4525-100-3000 4 x 4525-010-20001 x 4525-001-0010

3 x 4525-100-3000 5 x 4525-010-20001 x 4525-001-0010

3 x 4525-100-3000 6 x 4525-010-20001 x 4525-001-0010

 LOGOSOL F2+

Toimituksesi Logosolin F2+ sahalaitoksesta sisältää  sahakelkka paketin (4525-001-0010), tukin nostimen 
paketin (4525-100-3000) sekä palkki paketin (4525-010-2000). Tarkista että nämä paketit ovat toimituksen 
mukana.

4 metriä (kaksi tukin nostinta)

SISÄLTYVÄT OSAT: TOIMITUKSEN YHTEYDESSÄ

5 metriä (kolme tukin nostinta)

6 metriä (kolme tukin nostinta)



4525-100-3000
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15

4525-100-3000

03-02144

9037-011-0002

01-00373

4508-001-1027

03-02208

03-02205

4507-001-1110

2 x 03-02177

4525-001-2065
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4525-001-2017

03-02207

DR-01516

03-02089

03-02170

2 x 03-02171

DR-01511 03-02112 03-0216903-02175

14

4508-001-1027

 LOGOSOL F2+



4525-010-2000

10

4525-001-2217

4525-010-2000

4525-001-0800

4525-001-2080



4525-001-0010

11

4525-001-0010

0458-395-122003-01946

 LOGOSOL F2+



4525-100-3000
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2 x 4507-001-1105

1 x 03-02160

2 x 4507-001-1090

6 x 4507-001-0300

1 x 4507-001-1190

1 x 03-02204

1 x 03-02162

1 x 9026-011-0002

1 x 4525-001-1080

1 x 03-02118

3 x 03-02159

1 x 03-02179

1 x 03-02178

1 x 03-02202

1 x 

1 x 4507-001-1027

4530-310-3010 

4530-320-3020 
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4525-100-3000
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1 x  M6x10

3 x  M6x25

4 x  M8x35

34 x  M8x20

6 x   M6x16

12 x  M8x20

4 x  M8x30

11 x  M6

22 x  M8

1 x  M10x40

2 x  M8x20

1 x  M10

1 x  M8

4 x   M6x35

2 x  M6x50

1 x  M8x80

34 x  M8

4525-005-2010

4525-005-2011

 LOGOSOL F2+
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2 x  10 mm

1 x

1 x  13 mm

1 x  16 mm

1 x  19 mm

1 x  6 mm

1 x  5 mm

1 x  3 mm

1 x

M8             x            20

Työkalut eivät sisälly sahan toimitukseen.

Seuraavia symboleita käytetään yllä olevien 
symbolien täydennyksinä kuvaamaan kiinnittimien 
rakennetta tai toimintaa.

Kiinnittimien määritelmät.

Kiinnittimen koko kirjoitetaan halkaisijan mittana 
(M) ISO 68-1. Pulttien osalta tätä seuraa pituuden 
mittaus. Pultin pituus mitataan pään alapuolelta 
pultin kärkeen.

TARPEELLISET TYÖKALUT

Matala Tensilock Lukko Upotettu

LISÄSYMBOLIT

Kuusiokoloruuvi

Osittain kierteytetty 
kuusiokoloruuvi

Osittain kierteytetty 
kuusiopultti

Kuusiopultti

Osittain kierteytetty 
laippapultti

Laippapultti

Lukkopultti

Olakkeellinen pultti

Phillips-pultti

Rakopultti

Säätöruuvi

Kuusiomutteri

Litteä aluslevy

Laippamutteri

PULTIT JA MUTTERIT

(Halkaisija)

MITAT / PITUUS

(Pituus)



4525-100-3000

Symbol: Montering
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On suositeltavaa aloittaa asennus tukkinostureista. Ne ovat täsmälleen samanlaisia,  
ja kaikki tarvittavat osat ovat tukkinosturien laatikoissa.

On suositeltavaa asettaa kaikki kiinnitysosat esimerkiksi tarjottimelle,  
jotta ruuvit löytyvät helpommin.

Avaa tukkinosturilaatikko ja aloita työ.

Sitten aloitetaan!

Symboli: Asennus

Skannaa tämä QR koodi, niin voit nähdä koko ohjevideon.
Paras näyttötapa, katso video YouTube aplikaatiossa tai kotisivullamme.

Skannaa QR koodi jokaisen eri asennuskohdan yhteydessä 
nähdäksesi erillisen videon.
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2

4525-100-3000

16

1 x M8x20

 1 x

1 x M8

1 x

1 x

8 x M8x20

8 x M8

1 x

1 x
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4

5

90o

4525-100-3000
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1 x

1 x M8x20

4 x M8x20

5 x M8

1 x

2 x M6x35

1 x 

1 x M10x40

1 x M10

1 x

2 x M6x50

3 x

 LOGOSOL F2+
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7

X 3

4525-100-3000

18

3 x M6

3 x M6x25

3 x

3 x

1 x

Varmista, että 
salpatangon pää ei 
ohita nostopalkin 
päätä, koska tällöin 
tukkihyllyä ei voi 
koota. Salpatanko 
on normaalisti 
hieman taipunut 
hammaspuolelta. 
Tämän tarkoituksena 
on siirtää jännitettä 
nostopalkkiin päin.
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4525-100-3000

19

2 x M6

2 x M6x16

1 x

1 x

1 x

1 x

 LOGOSOL F2+
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10

13

12

1

2

3

9:1

4525-100-3000

20

2 x

1 x

1 x M6x10

20mm
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13

12

4525-100-3000

21

4 x M8x35

4 x M8

2 x M6

1 x

1 x

2 x M6x35

1 x

 LOGOSOL F2+
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15

17

16

4525-100-3000

22

4 x M8

4 x M8x30

4 x M6

2 x

4 x M6x16



17

16

4525-100-3000

23

2 x

1 x

1 x M8

1 x M8

1 x

1 x

1 x M8x80

1 x

 LOGOSOL F2+
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32

4

1

1

18:1

4525-100-3000

24



1

18:2

18:3

7

5

6

8

4525-100-3000

25
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19

20

21

4525-100-3000

26

4 x M8

4 x M8x20

2 x

1 x

1 x

2 x M8

2 x M8x20
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21

4525-100-3000

27

1 x

4 x M8

4 x M8x20

 LOGOSOL F2+
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25

4525-100-3000

28

4 x M8

2 x

4 x M8x20

Vaakatuen kiinnikkeen asennus 5 metriselle sahapalkille. Huomioi mihin suuntaan jokainen kiinnike on asennettu.

1 metri 2 metriä
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25

4525-100-3000

29

4 x M8

4 x M8x20

2 x

4 x M8

4 x M8x20

2 x

 LOGOSOL F2+
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27

2 x

4525-100-3000

30

8 x M8

2 x

8 x M8x20

4 x M8

4 x M8x20



4525-010-2000

Symbol: Montering

31
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Seuraavaa kohtaa varten tarvitaan osia sahapalkkipaketista.

Avaa sahapalkkipaketti.

Hyvää työtä!

Symboli: Asennus
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29

31

30

4525-010-2000

32

4 x M8x20

4 x M8

2 x

1 x

2 x

Liitoskappale asennetaan sahapalkkiin 
aukko ylöspäin kuvan mukaisesti. 
Lukkomutteri on asetettava oikein 
paikalleen koloonsa. Ruuvi ei saa 
olla kiristettynä, kun liitoskappaletta 
asetetaan palkin päihin.



31

30

4525-010-2000

33

2 x

8 x M8

8 x  M8x20

4 x M8

4 x M8x20

 LOGOSOL F2+
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33

32

4525-010-2000

34

2 x

4 x M8

8 x M8

4 x M8x20

8 x M8x20

2 x

2 x

2 x



4525-001-0010

Symbol: Montering

35
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Seuraavaksi asennetaan sahakelkka.

Avaa kelkkapaketti.

Hyvää työtä!

Symboli: Asennus



1

4525-010-2000

36

6 x  M8

6 x M8x30

1 x

4 x

6 x M8



3

2

4

4525-010-2000
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Sahakelkkaan voidaan päivittää myöhemmin tärinätön syöttökampi ja vakaa terälaipan kärkituki. 
Näitten varusteiden avulla sahan syöttö on joustavampaa ja ne myös suojaa terävarusteita ja parantaa 
mittaustarkkuutta leveiden kappaleiden sahauksessa.

Sovita solomutterit kelkan 
kiskoihin. Kiristä saha 
moottorisahan terälaipan 
muttereilla alapuolelta.

Vie kelkka sahapalkille niin, 
että terälaippa on tukkihyllyjen 
suuntaan.

Pidä aina sahasta kiinni, 
kun se on sahapalkilla.

Älä koskaan jätä sahaa 
sahapalkille, kun se on 
käynnissä.

Löysää moottorisahan kaksi 
terälaipan mutteria ja irrota 
terälaipan kotelo.

Irrota kuorituki, mutta jätä ruuvit 
paikoilleen.

Asenna terälaipan kotelo takaisin, 
mutta vaihda terälaipan mutterit 
solomuttereihin.

Logosol F2+:n 
yhteydessä saa käyttää 
vain CE-merkittyjä 
moottorisahoja, joissa 
on kaksi terälaipan 
mutteria.
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Kun sahalaitos sijoitetaan suoraan 
maahan, alustan on oltava niin 
kiinteä ja tasainen, että siinä voisi 
ajaa tavallisella henkilöautolla.

Kiinnitä lankku jokaisen tukki-
nosturin alle. Lankkujen on oltava 
kooltaan vähintään 28x145 mm,  
vähintään 1,5 m pitkiä ja 
hyvälaatuisia.

Lankkujen tulee työntyä vähintään 
0,5 m ulos pitkästä jalasta.

Logosol F2+ ei saa 
kallistua mihinkään 
suuntaan enempää kuin 5 
astetta.

Kaatumisvaara. Logosol 
F2+:ta ei saa käyttää, ellei 
jalkoja ole kiinnitetty 
alustaan tai lankkuihin.

Saha-aggregaatti saattaa 
liukua pois palkilta.

Kun Logosol F2+ 
pultataan kiinni betoniin, 
asfalttiin tai vastaavaan 
kovaan alustaan, kunkin 
jalan alle on laitettava 
kumikangas, jotteivät 
tärähtelyt vahingoita 
sahalaitosta.

Kiinnitä tukit kiiloilla tai 
suurilla kiinnityshihnoilla.

Esimerkki pitkäaikaiseen sijoitukseen 
tarkoitetusta tukkitasosta. Logosol 
F2+ :een on saatavana lisävarusteena 
teräksiset tukkiportaat.

Esimerkki tilapäisestä tukkitasosta.

SIJOITUS

vähint. 0,5 m



1

2

4

1 2 4

3

3
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Varmista, että tukkihylly 
menee salparasiaan niin 
kevyesti, että se putoaa 
omalla painollaan, kun 
hylly kammetaan alas.

Jos näin ei ole, toimi 
seuraavasti:

• Löysää salparasian neljä 
ruuvia.

• Löysää vaakapalkin ja 
alemman pitkän jalan 
väliset pultit.

• Nosta ja laske tukkipetiä 
ylös ja alas, kunnes se 
liikkuu urassa ongelmitta.
  
• Kiristä pultit.

Tarkista tukkihyllyn 
korkeus.

• Aseta sahaaggregaatti 
niin, että terä on keskellä 
tukkihyllyn päällä.

• Aja tukkihylly ylös 
loven kohtaan, joka on 
noin 2 tuumaa (52 mm) 
terälaipan alapinnasta.

• Säädä salpatangon 
päässä olevalla pultilla ja 
vastamutterilla, kunnes 
mitta on 52 mm (2 
tuumaa) terälaipasta. Jos 
salpatangon säätö ei riitä, 
siirrä salpaa yksi askel 
ylös- tai alaspäin ja säädä 
uudelleen.

• Lukitse vastamutterilla.

Säädä korkeusmittarin 
viisari kohdalleen 

• Löysää kaksi ruuvia, 
joilla osoitin. Aseta viisari 
2 tuuman kohdalle 
mittaasteikossa.

SÄÄTÄMINEN: TUKKINOSTURI

Voitele nostopalkin 
liukupinnat ja 
tukkivasteen urat 
silikonispraylla 
(9999-000-5110) tai 
Superflolla (9999-000-
5115).



2

1

1

1

2 2 2

1 1
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SÄÄTÄMINEN: SAHAPALKKI

Terälaipan kiinnikkeen suoruus voi vaihdella 
eri moottorisahoissa.

Kullekin terälaipalle tarvitaan vain yksi säätö, 
jollei terälaippa ole mennyt sahauksen 
aikana käyräksi.

Jos huomaat, että terälaippaa on toistuvasti 
säädettävä samaan suuntaan terälaippaa 
käännettäessä, tämä voi osoittaa, että 
terälaipan pidike ei ole suora. Tämä 
kompensoidaan shimmaamalla liukulistojen 
ja kelkan pohjalevyn väli.

Voit käyttää ohutta levyä alumiinipurkista, 
jossa on ollut hiilihapotettua juomaa.

Kiristä ensin alempi ruuviliitos, jossa palkin 
vinotuet ovat tukilevyillä pitkässä jalassa.

Katso sahapalkkia pitkin ja paina sen 
suoraksi samalla kun kiristät ylemmän 
liitoksen ruuvit.

Tarkista sahapalkin suoruus. Katso palkin jostain yläkulmasta palkin suuntaan, jolloin sen kaarevuus näkyy 
helposti. Voit myös kiristää köyden palkin varrelle. Aseta kolikko köyden alle palkin päihin niin, että köyden ja 
palkin väliin tulee rako.

SÄÄTÄMINEN: SAHAN TERÄLAIPPA



1

2

+0.7

-0.7
0
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SÄÄTÄMINEN: SAHAKELKKA

Purista liukulistoja yhteen, kun haluat säätää 
välystä sahapalkkiin pystysuunnassa.

Säädä etummaisia liukulistoja sisään- tai ulospäin kolmessa 
kiinteässä vaiheessa, kun haluat minimoida välyksen 
sahapalkkiin vaakasuunnassa.

Säädä sahakelkkaa niin, että se sopii täydellisesti sahapalkkiin. Voitele sahapalkki ja liukulistat säännöllisesti 
silikonispraylla.

Kelkka on sijoitettava hieman 
väljästi tässä suunnassa.
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1.1 Rulla upp stocken på 
stockhyllorna.

1.2 Spänn fast stocken med 
stockhållarna.

1.3 Koppla in klinkan med 
klinkstången.

1.4 Höj stocken så att en lämplig 
bake kommer att sågas av. 
Normalt höjs toppändan av 
stocken 1/4 ” eller 1/2” (ett eller 
två klick) över rotändan för att 
snittet ska komma parallellt med 
kärnan. 

1.5 Spänn fast stocken så att 
stocken inte kan rotera. Detta bör 
göras före samtliga skär.

1.6 Såga av en bake.

1.7 På större stockar höjer man 
för att såga ut ytterligare en 
planka som blir okantad (t.ex. 2 
1/4”, nio klick, för en 2”-planka). 

2.1 Såga och rotera sedan 
stocken 180 grader.

2.2 På en liten stock ställs nu 
blocktjockleken in, t.ex. 6”. 
Hyllorna står på samma höjd. På 
större stockar ställer man hyllorna 
på t.ex. 7 1/4”, eller 8 1/4” om 
man vill såga ut en 1”- eller 
2”-planka innan blocktjockleken 
sågas ut.

2.3 Såga av baken och 
eventuell okantad planka.

3.1 Rotera upp blocket 90 grader. 
Spänn fast. Ställ in så att en 
lämplig bake sågas av. Nu ska 
toppändan åter ställas något 
högre än rotändan.

3.2 Höj båda hyllorna lika mycket, 

fortfarande på olika höjd, och 
såga ut plank och brädor tills ca 
4” (10 cm) återstår av blocket. 
Kom ihåg att alltid lägga på 1/4” 
på önskad brädtjocklek för att 
kompensera för sågsnittet.

4.1 Rotera blocket 180 grader 
och ställ båda hyllorna på samma 
höjd. Om en 1” bräda och en 
2” planka ska sågas ut på slutet 
ställer du båda hyllorna på 3 1/4” 
(2”+1/4”+1”). 

4.2 Såga av sista baken. 
Höj 1 1/4”. Såga ut 1”-brädan.

4.3 Kvar har du nu en 2”-planka.

5 Ställ upp okantade brädor på 
högkant. Spänn fast dem och 
kanta dem. 

Anpassa som vanligt 
stockhyllornas höjd när du har en 
barksida nedåt och ställ dem på 
samma höjd när du vänt brädorna 
och har en sågad yta nedåt.

SAHAUS: VAIHE VAIHEELTA
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I början kan det vara bra att  
rita upp vad man vill såga ut  
i stockens ändar. Rita med  
en grov spritpenna så får  
linjen motsvara sågskäret.

Tänk på att:
• Toppändans stockhylla ställs högre än rotändans 

när stocken ligger på osågad yta. 

• Hyllorna ställs på samma höjd när en sågad yta 
ligger nedåt. 

• Kompensera för sågspåret (1 klick på 1/4”) när 
brädan sågas ut ovanför svärdet. 

• Kompensera inte för sågspåret när brädan sågas 
ut under svärdet. 

• Sista brädan får inte vara tunnare än 2”. 

• Se till så att du inte sågar i stockhållarna.

Genomsågning
Ibland kan det vara bättre  
att skiva upp hela stocken  
i okantade brädor. På det  
sättet kan man få ut lite  
mer av varje stock. Priset är  
dock att det tar lite längre tid.  
Med fint snickarvirke kan det  
vara bra att kanta på endast en  
sida innan det torkas. Sista kantningen görs först 
när man vet vad biten ska användas till. Allt för att 
kunna utnyttja så mycket som möjligt av virket.

När du ska skiva upp en stock är det bra om du först 
sågar av en tunn bake och sedan vänder den nedåt 
så att stocken vilar på en plan yta på åtminstone en 
av stockhyllorna. Detta förhindrar att stocken rör sig 

mellan skären och du kommer att få fina jämntjocka 
brädor.

Vänd stocken när du närmar dig centrum.
Räkna ut vilken höjd du sedan ska börja såga på.

Kom ihåg att kompensera med 1/4” för varje 
sågsnitt.

Kvartersågning
Finast virke får du om du  
kvartersågar. Du får då  
optimal fiberriktning i alla  
brädor vilket är en stor  
fördel vid t.ex. möbel- 
snickerier. Nackdelen är att  
det tar tid, att det är svårt,  
och att du får flera olika bredder på virket. 
Kvartersågning bör inte göras på allt för små stockar.

Börja med att klyva stocken i mitten, därefter ställer 
du upp halvorna och klyver dessa i mitten så att du 
får ”kvartar”.

När du sågar ut brädorna vänder du biten mellan 
varje skär. Ibland kan det vara lättare att såga 
underifrån. Då kan du behålla samma höjd på 
stockhyllorna hela tiden.

Verkar det svårt?
Vi är många här på LOGOSOL som har lång 
erfarenhet av sågning. Om du som nybliven 
logosolare har frågor är du varmt välkommen att 
ringa oss. Vi blir glada om vi får tillfälle att ge dig 
några goda råd.

SÅGNING: TIPS
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Precision på sågverkets komponenter

Sågverket är uppbyggt av extruderad 
aluminiumprofil. Det ligger materialets natur att 
det kan avvika något i vinklar och planhet. Vi har 
vid konstruktionen tagit hänsyn till detta så att 
eventuella avvikelser inte får någon betydelse för 
sågverkets funktion. 

Ett ställe där minsta avvikelse syns tydligt är vid 
sågbalkens skarvar. Det har visat sig att det är 
mycket svårt att göra ett så brett kap i exakt vinkel. 
En sågklinga är helt enkelt inte mer exakt än +/- 
ett par tiondels grader, vilket resulterar i synliga 
avvikelser. Dessa avvikelser har dock ingen betydelse 
förutsatt att du inte pressar ihop glipan. För ihop 
balkdelarna utan våld. Skarvbeslaget riktar och 
fixerar balksektionerna i förhållande till varandra. 

På sågverket vill vi ha en så exakt passning i 
stocklyftarnas glidlister som möjligt. Plast är 
mjukt och svårt att bearbeta. Det kan resultera 
i att stocklyftarna går tungt. Ta i så fall ett 
fint sandpapper och putsa på plasten tills att 
stocklyftarna löper lätt. Ofta nöter dock plasten till 
sig själv efter några dagars användning. (Innan du 
slipar, läs avsnittet om justering av stocklyftarna på 
sid. 39).

Krav på sågprecision
Vi menar att man med ett kedjesågverk uppnår 
lika bra, eller bättre, resultat som man kan uppnå 
med andra småskaliga sågmetoder. Oräkneliga 
är de kunder som hävdar att de aldrig haft så bra 
virke som det de sågat själva. Självklart möter vi 
också kunder som önskar att de kunde förbättra 
precisionen. Vid det här laget vet vi att variationer 
i sågresultatet har många förklaringar. Råvaran har 
stor betydelse. Att såga bra virke ur korta kraftiga 
stockar är betydligt enklare än att få hög precision 
i långt och klent timmer. Spänningar på grund av 
lagring eller växtplats kan ställa till med problem. 

Vissa trädslag erbjuder större svårigheter än andra 
o.s.v. 

Kraven på precision varierar också. Ett resultat 
som är mer än tillräckligt för den som sågar virke 
till rustika bryggor i skärgården räcker kanske inte 
till för den som sågar virke som direkt används till 
byggnationer utan att först hyvlas.

Om du som sågverksägare har gått igenom de olika 
stegen för injustering av sågverket, kontrollerat 
skärutrustning och beaktat effekterna av spänningar 
i virket men ändå inte når det sågresultat som du 
förväntat dig, vill vi att du tar kontakt med oss på 
LOGOSOL.

PRECISION
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LOGOSOLs klyvkedja ger snabb längdsågning 
med tunt skär. Men den är känsligare än vanliga 
kedjor. Om du håller skärutrustningen i trim får 
du rätt mått på virket, sågningen går fortare och 
skärutrustningen håller längre.

Slipa innan kedjan blir slö
När skärpan på kedjan börjar avta märker du 
det genom att skärhastigheten minskar, svärdet 
blir hett och frammatningen går tyngre. Avbryt 
omedelbart sågningen! Egentligen är det då redan 
för sent att slipa. Sågning med slö kedja utsätter 
skärutrustningen för stora påfrestningar. Slipa därför 
innan kedjan blir slö!

Undvik kedjebrott
Sågar man för länge med slö kedja kan kedjan gå av. 
Kedjan brister då under skärtanden och du ser att 
materialet är nedslitet där.

Om däremot drivlänken brustit kan det bero på att 
kedja och drev inte trivts ihop. Bäst är det om du 
växelkör 5 kedjor på ett kedjedrev. När kedjorna är 
slut byter du hela uppsättningen. En helt ny kedja 
på ett nedslitet drev kan gå av redan under de första 
minuterna.

Det är olämpligt att köra både en vanlig 1,6 mm 
kapkedja och 1,3 mm klyvkedja på samma drev.

Svärdet kan dra snett
Om kedjan blivit skadad på ena sidan eller filad 
ojämnt kan den styra fel. Svärdet pressas uppåt eller 
nedåt och ”sprätter till” när det går ut ur stocken. 
Kedjan nöter då mer på ena svärdsbommen och om 
man fortsätter såga slits svärdet snett. Även om du 
byter kedja kan alltså ett snedslitet svärd styra fel 
och dessutom kan den nya kedjan också slitas sned.
Ett snedslitet svärd kan repareras. Fila 
svärdsbommarna jämnhöga t.ex. med en kantfil 
(art.nr: 9999-000-0450) eller LOGOSOLs elektriska 
svärdslip (7804-000-0005)

En annan vanligare anledning till att svärdet drar 
snett är att det är utslitet så att drivlänken bottnar 
i spåret på svärdet och kedjan förlorar sitt stöd från 
svärdsbommarna. Detta syns på kedjan genom att 
spetsen på drivlänken blir sliten.

Bästa kedjeoljan
För att kedjeoljan ska fungera bra ska den vara seg 
och trådig. Oljan ska ge långa trådar om man lägger 
en droppe mellan tummen och pekfingret och sedan 
öppnar fingrarna. Vi rekommenderar LOGOSOLs 
sågverkskedjeolja med artikelnr. enligt nedan:

1 liter, art. nr: 0718-000-1001
10 liter, art. nr :0718-000-1010

Handboken om din skärutrustning
LOGOSOL har en egen skrift som vi håller 
uppdaterad efter de senaste produktnyheternas 
tekniska specifikation. Den heter ”Handboken om 
din skärutrustning” och finns att ladda ner gratis 
från vår webbplats, och du kan även beställa den i 
tryckt form.

SKÄRUTRUSTNING
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Orsak till felaktiga mått  
vid sågning med Logosol F2+

A. Sågverket ej korrekt injusterat eller felaktigt 
uppställt.

B. Skärutrustningen fungerar inte som den ska.

C. Spänningar i virket.

A. Kontroll av sågverket
1. Kontrollera att sågverkets alla fyra ben står stadigt 
och att fötterna inte sjunker ned när sågverket 
belastas med en tung stock.

2. Syfta över stockhyllor och kontrollera att 
sågverket inte är skevt. Gör kontroller både med 
belastat och obelastat sågverk.

3. Kontrollera mycket noga med en vinkelhake att 
sågbalken ligger an mot de långa benen i exakt 90° 
vinkel. Redan små avvikelser leder till fel i sågningen.

4. Ställ in avstånd mellan stockhylla och svärd så att 
avståndet är exakt lika stort mellan svärdet och båda 
stockhyllorna samt att svärd och stockhylla är helt 
parallella.

5. Kontrollera att sågbalken är helt rak genom att 
titta längs balken eller genom att spänna en lina 
över balken och använda spikar eller dylikt som 
distanser mellan sågbalk och lina.

Om stödben används till balken är det mycket viktigt 
att dessa står på stumt underlag, exempelvis en påle 
nedslagen i marken. 

Även fabriksnya sågsvärd kan vara lätt böjda. Detta 
upptäcks om parallelliteten med stockhyllan ändras 
när man vänder på svärdet. Ett böjt svärd riktas 
enklast genom att det pressas uppåt eller nedåt när 
sågen sitter på sågverket (sid. 40).

6. Kontrollera att svärdet inte lutar uppåt eller nedåt 
i förhållande till sågriktningen genom att lägga 
en c:a 1,5 m lång rak ribba på sågsvärdet (utan 
sågkedja). Syfta sedan över ribban. Den måste vara 
parallell med balken. Om ribban lutar mer än 5 
mm framåt eller bakåt kan detta inverka negativt 
på sågningen. Problemet med att svärdet lutar i 
förhållande till sågriktningen förekommer oftast 
bara när motorsågar av andra fabrikat än Stihl 

används och åtgärdas genom att man lägger brickor 
mellan slädplåt och slädlist.

7. Kontroll av sågverkets inställning kan göras 
genom att en bred planka med maximal längd läggs 
på stockhyllorna för kantning. Såga först bort en ¼” 
ribba från ena sidan av brädan. Vänd sedan plankan, 
ställ in båda stockhyllorna på samma höjd och 
såga bort ¼”. Mät noga plankans bredd. Om inte 
plankan är lika bred längs hela sin längd beror det 
på att stockhyllorna inte är exakt rätt inställda eller 
på att sågbalken inte är rak. 

B. Kontroll av skärutrustningen
Sågsvärdet får inte skära snett uppåt eller nedåt vid 
sågning. Tydligast märks fel på skärutrustningen när 
svärdet går ut ur stocken. Om svärdet inte ”flyter” 
ut ur stocken utan istället spänner uppåt eller nedåt 
uppstår problem. Det kan då vara något fel på 
svärdet eller kedjan.

Orsaker till fel på skärutrustningen:
1. En vanlig orsak till problem vid sågning är att 
sågning sker med oskarp kedja.

2. Kedjan kan vara skadad på ena sidan, exempelvis 
av metallföremål i virket. Kedjan skär då fortfarande 
men strävar uppåt eller nedåt.

3. Kedjan är felaktigt filad. Skärtänderna på ena 
sidan kan vara mindre nedfilade än på den andra. 
Försök att ha en så lika arbetsställning som möjligt 
när höger och vänster sida av kedjan filas, så får du 
ett jämnare resultat. Fel på enstaka skärtänder eller 
att några tänder helt saknas, t.ex. efter spiksågning, 
påverkar normalt inte kedjans funktion märkbart.

4. När precisionen minskar efter en tids problemfri 
sågning är det nästan alltid slitage på svärdet som är 
orsaken.

5. Om det blir ett grovt vågmönster, se handboken 
om din skärutrustning. Finns för gratis nedladdning 
på vår webbplats.

Om svärdet sitter snett
Det förekommer motorsågar där svärdsfästet inte 
är plant, så att svärdet sitter ”vridet”. Rengör 
svärdsfästet. Lägg en ca 1 m lång stav tvärs över 
svärdet (utan kedja) och kontrollera mot sågbalken. 

FELSÖKNING
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Om svärdet sitter vridet, schimsa mellan slädplåten 
och glidlisterna tills att staven över svärdet och 
sågbalken är parallella. Spänningar i virket kan 
ibland ge upphov till liknande symptom som fel i 
skärutrustningen. 

C. Spänningar i virket
Sågverket kan bara såga rakt. Om virket kröker sig 
under sågning går preci sionen förlorad. Spänningar 
kan ibland ge upphov till stora variationer i mått. 
Lövträd har ofta större spänningar än barrträd. Men 
även i barrträd kan spänningarna vara besvärande. 
Exempelvis kan träd som vuxit i starkt lutande 
terräng ha stora spänningar. I sådana fall kan ett helt 
parti vara svårsågat. 

Spänningar kan också uppstå när timret lagras. Om 
bark och ytskikt börjar torka drar hela ytskiktet ihop 
sig. När man sågar bort ena sidan av stocken böjs 
den därför ofta något.

Det är enkelt att upptäcka spänningar i virket som 
ger upphov till måttfel. Varje gång man drar tillbaka 
sågen kan man avläsa vad som händer med stocken. 
Så länge svärdet ligger nära över den nysågade 
ytan har stocken inte böjt sig, men när det bildas 
mellanrum mellan svärd och sågad yta, eller när 
svärdet pressas uppåt när sågen dras tillbaka, är det 
dags att bestämma hur nästa skär ska läggas för att 
minska effekter av spänningarna.

Blocket har ofta en tendens att böja sig nedåt i 
ändarna när man sågar det uppifrån. Speciellt om 
timret har rotsvällning bidrar tyngden av stockändan 
till att dra ner blocket. Det är därför oftast klokt att 
vända blocket när man passerat märgen och såga 
bort resten av stocken från andra hållet.

Om du ändå vill såga stockar med stora spänningar 
kan det vara bättre att använda motorsåg och en 
Timberjig (4900-000-1000) för att skiva upp blocket. 
Denna följer den tidigare sågytan och får därmed 
bättre precision om blocket böjer sig.

Några tips för att undvika effekter av 
spänningar i virket
1. Kapa virke med spänningar i så korta längder som 
möjligt. Om man reducerar virkeslängden till ca 2,5 
m blir sågprecisionen hög även om det finns stora 
spänningar i virket.

2. Bearbeta stocken successivt från alla sidor.

3. För att få perfekt mått på sista plankan kan du 
såga det sista snittet med ett nysågat block som 
underlag. Ett annat sätt är att utnyttja speciella 
tillbehör till sågverket för att stödja ändarna på 
blocket. Om en stor del av det virke som sågas är 
över 3,5 m är det bästa alternativet att förlänga 
sågverket med 1 eller 2 m med en extra stocklyft.



48

När virket är sågat ska det torkas. Görs inte 
detta på rätt sätt finns risk för att det skadas av 
svampangrepp.

Bästa årstiden för torkning utomhus är våren. Den 
relativa fuktigheten i luften är mycket låg vilket gör 
att virket torkar på några veckor.

Kapa till underlag av samma bredd som du vill 
stapla, gärna lite kraftiga bitar t.ex. 5”5 för att få 
upp virket från marken, som ska vara torr, plan och 
fri från växtlighet. Lägg ut underlagen med högst 
1 m mellanrum och väg noggrant in dem så att de 
ligger plant. 

Kapa till strö, d.v.s jämntjocka, torra ribbor av 1x1” 
eller 1x2” i samma längd som underlagen (Material 
till dessa kan du få ut genom att ta ett extra skär när 
du kantar dina brädor).

Lägg första lagret av brädor på underlaget. Brädorna 
ska vara av samma tjocklek och placeras med 
några centimeters mellanrum. Lägg sedan ett strö 
mitt över varje underlag innan nästa lager läggs. 
Det är viktigt att ströribborna ligger exakt mitt 
över varandra när stapeln växer på höjden för att 
brädorna inte ska böjas.

Ju högre du staplar desto bättre tryck får du på 
brädorna. Överst kan du lägga ett tak av t.ex plast, 
plåt eller masonit för att skydda mot regn, men låt 
sidorna vara öppna. Lägg upp en tyngd på taket så 
att även det översta lagret ligger i press.

Om virket ska användas till finare snickerier bör 
det förvaras i uppvärmd lokal ytterligare 3-4 veckor 
(längre för grövre dimensioner) eller torkas i en 
virkestork för att få perfekt resultat.

Vissa konstruktioner kan byggas av otorkat virke 
men då måste du tänka på att det kommer att 
krympa ca 5 % på bredden och höjden. Virket 
krymper även ca 0,3 % på längden, men detta kan 
du oftast bortse från. För att undvika rötskador 
bör du inte bygga in rått virke där luften har svårt 
att cirkulera. Ytterligare ett tips: Du bör inte slå 
två spikar bredvid varandra, då kommer nämligen 
brädan troligen att spricka i mitten när den torkar. 
Slå in en spik, låt virket torka och slå sedan in den 
andra.

Ett exempel när man bör bygga med rått virke är vid 
timring. Det är då en fördel att väggen blir tung och 
att stockarna fortfarande är formbara för att de ska 
pressas in i varandra.

LOGOSOL har även 
elektriska virkestorkar 
för beredning av fint 
snickerivirke.

TORKNING AV VIRKET
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 LOGOSOL F2+

Förlängningar
Logosol F2+ är uppbyggt i sektioner om 1 meter. Det är enkelt att bygga vidare hur långt du vill med 
sågbalkar och stocklyftar efter behov.

Till Logosol F2+ finns en mängd tillbehör som underlättar ditt arbete med sågverket. Se vår webbplats för 
aktuella tillbehör och priser.

TILLBEHÖR

2 x 0,5 m förlängning
Två st 0,5 meter balksektioner 
ger en såglängd på 5 m.

4525-555-0001

1,0 m förlängning
1 meter förlängning med en 
extra stocklyft ger en såglängd 
på 5 meter. 

4530-555-0002

2,0 m förlängning
2 meter förlängning med en 
extra stocklyft ger en såglängd 
på 6 meter. 

4530-555-0003

Rundsågningstillsats
Riktigt kul tilbehör! Såga egna stolpar med upp 
till16 sidor. Båda raka och koniska.

9999-000-1100





Försäkran om  
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Enligt direktiv 2006/42/EG, Bilaga 2A
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försäkrar härmed att Logosol F2+

är tillverkad i överensstämmelse med: 
Maskin direktivet 2006/42/EG
EMC-direktivet 2004/108/EU

samt är tillverkad i överensstämmelse med följande 
harmoniserade standarder: 
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2006
EN 50370-1, -2.

Anmält organ, 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning 
AB, Box 7035, 750 07 Uppsala, Sverige, har utfört EG-
typkontroll enligt direktiv 2006/42/EG, artikel 12, punkt 
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Det levererade kedjesågverket överensstämmer med det 
exemplar som genomgick EG typkontroll.
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