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PARHAAT VINKKIMME!
Me LOGOSOLilla haluamme tämän kirjasen avul-
la antaa sinulle tärkeitä ohjeita koskien teräva-
rustusta, ohjeita, joita et löydä muualta.  Ketjun, 
laipan ja vetopyörän, siis sahan leikkuuvarustei-
den, täytyy toimia hyvin yhdessä, jotta saa hyvän 
sahaustuloksen. 

Kirjasessa on vastaus lähes kaikkiin kysymyksiin, 
joihin Logosol on törmännyt vuosien varrella. 
Vaikka sinulla olisikin kokemusta moottorisa-
hoista, suosittelemme, että lukisit koko oppaan. 
Suuri osa tiedosta koskee moottorisahan käyttöä 
sahalaitoksessa. 

TÄSTÄ KÄSIKIRJASTA VOIT LUKEA, KUINKA:
•   uutta varustetta käsitellään
•   teroitetaan ajoissa
•   ketjua huolletaan
•   valitset oikean  sahalaitosketjuöljyn
•   huollat laippaa
•   tiedät , milloin vetopyörä täytyy vaihtaa
•   teroitat ketjun
•   löydät viat

Toivottavasti nämä vinkit ja kootut kokemukset 
ovat sinulle hyödyllisiä.
Paljon onnea!

Mattias Byström
Tuotepäällikkö ja varatoimitusjohtaja
Logosol

Versionumero: 2014-01
Tuotenumero: 0458-395-1100
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UUSIEN VARUSTEIDEN KÄSITTELY

TEROITA AJOISSA

Jos pidä terävarustuksen kunnossa, sahaat oike-
anmittaista puuta ja ketjut sekä laipat kestävät 
pidempään ja sahaus on nopeampaa.  Halkaisussa 
varustus on erityisesti koetuksella. Sekä moottorin 
voima että syöttönopeus ovat monta kertaa kor-
keampi kuin metsätyössä ja sahausvälit on pidem-
piä. Se aiheuttaa sinulle sahanhoitajana erityisiä 
vaatimuksia. Kun sahaat kovaa, kuivaa tai ylisuurta 
puuta, ole tarkkana ja huolehdi, että terävarusteet 
ovat kunnossa.

 

Jos epäilet, että kaikki ei ole kunnossa, keskey-
tä sahaus välittömästi! 
Keskytä heti, jos huomaat, että:
 
•  Sinun täytyy lisätä syöttöpainetta
•  Purusta tulee tavallista hienorakeisempaa
•  Laippa kuumenee epänormaalisti
•  Sahauspinta on huono 
•  Sahauksesta tulee kiero

Useimmat viat johtuvat siitä, että ketju pitäisi teroit-
taa, mutta kyseessä voi olla muukin vika, mistä voit 
lukea lisää tästä kirjasesta.

Huomaa, kuinka nopeasti sahaat  täysin uudella 
ketjulla. Oikein terotetulla ketjulla pitäisi pystyä 
sahaamaan yhtä nopeasti.

Uudet laipat ja ketjut on voideltava ennen käyttöön-
ottoa.Yksi hyvä keino on suihkuttaa tartuntaöljyä 
(tuotenro 9999-000-5100) ketju-uraan. Suihkuta 
öljyä myös itse ketjuun, kun se on asennettu paikal-
leen. Sillä tavoin ketjussa rasvaa jo ensimmäisestä 
kierroksesta lähtien.

Varmuuden vuoksi tee samoin, kun vaihdat uuden 
ketjun vanhaan laippaan. Käytä laippaa ja ketjua 15 
sekuntia ennen kuin varovasti sahaat ensimmäisen 
kerran. Sen jälkeen voit sahata normaalilla syöttö-
nopeudella, mutta pidä silmällä venymistä ensim-
mäisten runkojen kohdalla. Uusi ketju venyy melkoi-
sesti, ja sitä voi joutua kiristämään alussa uudelleen 
sahausten välissä.

Logosolin valikoima sprayöljyjä.
Katso hinnat www.logosol.fi
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On aika tavallista, että ketju täytyy teroittaa 3-6 
rungon (kuusi tai mänty) sahauksen jälkeen, mutta 
se tietysti vaihtelee. Kuoren sahaus on lähinnä se, 
mikä tylsyttää ketjun hampaat. Puut, jotka ovat seis-
seet tien vieressä tai ovat muuten likaisia, tylsyttävät 
teriä. Eri puulajit voivat olla enemmän tai vähem-
män vaikeasti sahattavia ja kuiva puu tylsyttää teriä 
enemmän kuin tuore. Jos puu on ehdottoman 
puhdas, olkoon se sitten kaadettu lumeen tai puu 
on kuorittu, voi sahata pitkään ennen kun ketju on 
teroitettava. 

Ei ole olemassa sääntöä, kuinka pitkään ketjulla voi 
sahata. Sinun täytyy itse sahanhoitajana seurata 

tilannetta jatkuvasti käytön aikana.

Tärkeintä ketjussa on: Oikean ja vasemmanpuoli-
sia hampaita pitää viilata yhtä paljon. Epätasainen 
hionta saattaa vetää sivuun ja lisätä laipan kulumis-
ta. Hampaat pitää viilata oikeaan kulmaan riippuen 
tarkoituksesta, syvyydensäätöhampaat on pidettävä 
oikella tasolla ja ennen kaikkea, ketju ei saa koskaan 
olla tylsä. Vaihda heti, kun huomaat, että terävyys 
häviää. 

VÄHÄN HIONTAA RIITTÄÄ
Jotta katkaisuketju toimisi, pitää sen olla todella 
hyvin hiottu. Leikkuhampaan etuosan pitää leikata 
puukuitu poikki, joten sen on oltava partaveitsen 
terävä. Katkaisuketju varioituu harvemmin samalla 
tavalla kuin kaatoketju. siitä tulee vain tylsä ja tarvit-
see vain vähän hiontaa, jotta terät olisivat taas yhtä 
teräviä kuin ennen. 

PIDÄ HUOLTA KETJUSTA
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HIO sÄHKöIsEllÄ KETJUNTEROIT-
TIMEllA
Ketjunterointa käyttäessä on varottava hiomasta 
liikaa. Silloin vältytään kuumentamasta ketjua ja se 
kestää pidempään. Jos ketju on vaurioitunut esim 
naulaansahaamisen seurauksena, on hyvä tehdä 
hionta vaiheittain. LOGOSOL suosittelee 10 asteen 
leikkuukulmaa ja 60 asteen tartuntakulmaa. Pie-
nempi leikkuukulma (esim 5 astetta) antaa hiukan 
sileämmän sahauspinnan ja tiukempi tartuntakulma 
(esim 65 astetta) sahaa hiukan nopeammin, mutta 
ketju tylsyy nopeammin ja puuhun saattaa tulla 
aaltomainen kuvio.  Tehdasvalmiit katkaisuketjut, 
joissa on pieni tartuntakulma on aggressiivisia. 
Valmistaudu siihen, että terä tylsyy nopeasti ja siinä 
voi ilmetä aaltokuvio. Ensimmäisen viilauksen jälkeen 
sahauspinnasta tulee jopa hienompi kuin uudella 
ketjulla. 

PyöRöVIIlAllA TEROITUs
Katkaisuketjun voi viilata käsin ja päästä hyvään 
tulokseen. Mutta se vaatii kätevyyttä ja melko paljon 
harjoitusta. Kaikkein hankalinta on saada leikkuute-
riin oikea kulma. Sama koskee pyöröviilaa, koska tar-
tuntakulmasta usein tulee aivan liian tiukka leikkaus-
sahaukseen. Ketju tylsyy nopeasti ja puuhun saattaa 
tulla aaltomainen kuvio. Jopa henkilöt, joilla on pitkä 
kokemus ketjujen käsinviilauksesta, pääsevät lähes 
aina parempaan tulokseen konehionnalla. 

PfERd VIIlAMAllI
Jos käytät  Pferd-viilamallia, jossa on kaksi viilaa kat-
kaisuketjun viilaukseen,  saattaa ketju tulla viilattua 
melko aggressiivisesti. Syvyydensäätöhampaista tulee 
liian lyhyitä ja hampaiden tartuntakulma liian terävä, 
jolloin terä ottaa liian syvälle puuhun. Sahausjäljestä 
tulee huono ja aaltomainen.  

Käsiviilaus pyöröviilalla on kuitenkin mahdollista, jos 
sahaat tuoretta puuta, etkä tee kovin leveitä saha-
uksia. Ketju sahaa nopeasti ja alhaisella syöttöpai-
neella, mikä toimii hyvin, jos sinulla on pienitehoinen 
moottori. 

Tee näin:

Pidä viilaa poikittain laipan päällä (90 asteen 
kulmassa laippaan nähnen). Viilaa hampaat sisältä 
ulospäin. Hio ensin yhden puolen hampaat ja sitten 
toisen. Älä paina niin kovaa, että viila taipuu. LOGO-
SOL suosittelee 4,8 mm pyöröviilaa PMX-ketjulle. 

Logosolin teroitusautomaatilla saaat 
aina täydellisesti teroitetut ketjut. Sillä 
aikaa, kun automaatti terottaa, voit 
itse jatkaa sahaamista. Katso hinta 
www.logosol.fi

Pyöröviiloja, viilauslaite ja Pferd viila-
malli. Katso hinnat www.logosol.fi

VIIlAUslAITE
Välttämätön lisävaruste, jos haluat viilata käsin 
sahaketjuja. Ketju pysyy tukevasti paikallaan, mikä 
helpottaa teroitusta. 
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Terävä kärki
Kromi kerroksen 
kärki

Teroittaessa 
helposti 
poistuva pinta Uusi terävä kärki Kromi kerros

Syvyyden 
säätöhammas

sÄIlyTÄ TERÄN KROMIKERROs!
Moottorisahan leikkuuterät on pinnoitettu erittäin 
ohuella kromikerroksella. Sen ansiosta terävyys ja 
kestävyys paranee. Niin kauan , kun kromikerrosta 
on jäljellä, on sahaketjusi terävä. Jos et heti lopeta 
sahausta, kun havaitset terän tylsyneen, on vaarana, 
että  ketju ylikuumenee ja kromikerroksesta tulee 
epämuodostunut. Se tarkoittaa, ettet pääse vahing-
oittumattomaan kromikerrokseen asti, kun viilaat 
terää seuraavan kerran. Ketjun saa teräväksi, mutta 
se tylsyy paljon nopeammin ja pahimmillaan ylikuu-
menee, koska terän kärki ei ole kromikerroksessa. 
Jotta ketju saadaan kuntoon, joudutaan suuri osa 
hampaasta viilaamaan pois.

Jos teroitat säännöllisesti ennen kuin terä tulee ty-
lsäksi, ei terä ja laippa kulu niin paljon. Hiomalaikan 
tarvitsee vain vähän sipaista hammasta, että se tulee 
teräväksi. Ketju kestää siis pidempään, jos hiot usein 
ja varovasti.

syVyydENsÄÄTöHAMPAAT
Koska sahaushampaan yläosa on vähän viisto, 
menee terä syvemmälle joka kerta, kun hiot ketjua. 
Siksi syvyydensäätöhampaita (=muhapiikki), jotka 
määräävät, kuinka paljon puuta hammas ottaa mu-
kaansa, pitää hioa samaan tahtiin, kun sahausham-
mas mataloituu. Jos tätä ei tehdä, laipan käyttöikä 
lyhenee, koska syöttönopeutta täytyy nostaa, jotta 
ketju sahaisi. Jos syvyydensäätöhampaita viilaa liian 
lyhyeksi, voi se johtaa ketjun katkeamiseen ja huo-

noon sahausjälkeen. 
 

On siis tärkeää, että syvyydensäätöhampaat on oi-
kean korkuisia; 0,6-0,7 mm leikkuuterän alapuolella 
on sopiva. Syvyydensäätöhampaita voi hioa hioma-
koneella, mutta käsinkin pääsee hyvään tulokseen 
käyttämällä niille tarkoitettua viilaa ja syvyysasetinta.  

Koska on tarkoitus viilata vain niin vähän kuin mah-
dollista, tarkistetaan leikkuuteriä viilatessa syvyyden-
säätöhampaiden korkeus esimerkiksi hammasmallin 
avulla, ja hiotaan niitä vain tarvitaessa. Syvyyden-
säätöhampaita ei siis tarvitse hioa joka kerta, kun 
leikkuuhampaat hiotaan.  

KETJUN KIREys
Huolehdi, että ketju on riittävän kireällä. Liian kireä 
ketju saattaa vaurioittaa laipan kärkipyörää ja liian 
löysä ketju kuluttaa laippaa juuri ennen kärkeä, 
jolloin syntyy pieni kuoppa. Uudet ketjut venyvät, ja 
ne täytyy kiristää säännöllisesti ensimmäisten käyt-
töminuuttien aikana. Ketju kiristetään niin kireäksi, 
että juuri pystyy peukalolla ja etusormella vetämään 
ketjun ylös laipan urasta ja että se napsahtaa takai-
sin, kun ketjusta päästää irti. 

 
sAHAKETJUJEN sÄIlyTys 
Kasvispohjainen ketjuöljy kovettuu ajan mittaan. Sen 
vuoksi käytetyistä ketjuista voi tulla jäykkiä. Jotta 
ketjun voi hioa, on sen ehdottomasti oltava taipuisa 
ja puhdistettu kovettuneesta öljystä. Suihkuta käy-
tetyt ketjut yleisöljyllä, jos säilytät niitä. Jäykät ketjut 
voi laittaa kuumaan veteen ja pestä tiskiaineella ja - 
harjalla, jotta niistä tulee taas taipuisia. 
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LAIPPAA TÄYTYY HUOLTAA

Laippa (tai terälevy) voidaan valmistaa kahdella 
tapaa. Laminoidut laipat koostuvat kolmesta peltile-
vystä, jotka on hitsattu yhteen. Homogeeniset laipat, 
joissa ura jyrsitään metallikappaleeseen ovat hiukan 
vankempia ja myös kalliimpia. 
Helposti luullaan, että laipassa on valmistusvika, kun 
se kuluu nopeasti. Useimmiten kuitenkin kyseessä 
on muut syyt, jotka vaikuttavat sen kesätvyyteen ja 
toimintakykyyn. 

HIO KETJUNJOHTIMET 
Tarkista, että laipan ketjunjohtimet on suorat ja ta-
saiset, joka kerta, kun vaihdat sahaketjun. LOGOSOL 
laipanteroittimella (Tuote nro: 7804-000-0005) pidät 
laipan helposti huippukunnossa. Laite on nauhahio-
makone, jossa on 90 asteen pidike, mikä helpottaa 
ketjunjohtimien hiontaa.  

Laipan pitää pystyä seisomaan tasaisella pinnalla 
suorassa ketjunjohtimien päällä. Jos ketjunjohtimet 
ovat kuluneet siten, että ketjun vetolenkki osuu 
ketju-uran  pohjaan, on laippa loppuunkulunut. 
Silloin laippa ja ketju sahaavat erittäin vinoon ja 
vetolenkkien alin kärki kuluu.  

URAlEVEys
Ketju-uran leveys, siis kahden ketjunjohtimen välisen 
uran pitää olla 1,40-1,45 mm, jos ketju on 1,3 mm 
(PMX-ketju). Jos se on leveämpi, laippa saattaa kulua 
nopeammin ja sahauspinta saattaa olla huono, eri-
tyisesti, jos ketju on nk. aggressiivinen. 

VEsIJÄÄHdyTys sÄÄsTÄÄ lAIP-
PAA
Vaikka voitelu toimii oikein eikä syöttöpaine ole liian 
korkea, voi laippa kuumeta, erityisesti jos sahaat kui-
vaa tai kovaa puuta. Kova kuumuus aiheuttaa öljyn 
ominaisuuksien huononemisen ja ketjun ennenaikai-
sen tylsymisen.  Sähkösahoihin on saatavana auto-
maattinen vesijäähdytysjärjestelmä lisävarusteena. 
(tuote nro: 6605-000-0100). 

Suorat ketjunjohtimet ja 
urat! 

UKF-reunaviila ketjun-
johtimien hiontaan.

Vesijäähdytys 
säästää ketjuja 
ja laippaa. 
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PIdÄ PUHTAANA
Pidä laipan kiinnikkeet, öljykanava ja kiinnityspinta 
puhtaana sahanpurusta ja maalista, jotka voivat 
estää öljyn kulkua. Tarkista, että öljyaukko on täysin 
auki, myös uudessa laipassa. 
Puru ja lika voivat aiheuttaa myös öljyvuotoa, ja siten 
huonomman voitelun, esim. kun sähkösahan laipan 
aluslevy tai moottorisahan ketjukansi eivät ole tiiviisti 
kiinni. 
 
VARO ölJyKANAVAA
Yksi syy siihen, ettei laippalaatta sulkeudu tiiviisti on, 
että laippamuttereita on kirsitetty liikaa. Silloin pääl-
lislevystä tulee kiero ja öljy tunkeutuu laipan ulko-
puolelle, sen sijaan että se menisi ketjun voiteluun. 
Tarkista, että päällyslevy on tasainen ja laippalaatan 
kanava ei ole vaurioitunut. 
 
VAROITUs KORKEAsTA syöTTö-
PAINEEsTA
Jos esimerkiksi sahaat löysällä ketjulla tai syvyyden-
säätöhampaat ovat liian korkeita, voi paine kasvaa 
niin suureksi, että ohut öljykerros (öljyfilmi), joka 
kulkee laipan ja ketjun välissä, katkeaa. Silloin ketju 
toimii kuin viilana ketjunjohtimille ja laippa kuluu no-
peasti.  Yksi ainoa sahaus voi jättää näkyvät vauriot. 
Kun puuta kantataan, laippa on kovan paineen alla. 
Koko syöttöpaine kohdistuu pieneen osaan laippaa. 
Vain parin puun kanttaaminen korkealla nopeudella 
voi aiheuttaa, että laippaan kehittyy kuoppa. Vält-
tääksesi sitä, älä sahaa nopeammin kuin 8 m/min, eli 
15 sek matkalla sahalaitoksen tuesta toiseen, joiden 
väli on 2 m.

Ketjun voitelureikä

Kiinnityspinta
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TARKIsTA sUUNTAUs
Laipan täytyy osoittaa tarkkaan suoraan sahaussuun-
nassa. Jo pienetkin, kymmenesosan erot johtavat 
laipan kulumiseen kieroon ja nopeasti. Kiero laippa 
johtaa huonoon sahauspintaan ja vinoon sa-
haukseen. Katso myös vian etsintä s. 13

Tarkistus: Puhdista laipankiinnike ja laippa. Jos 
maali on alkanut halkeilla laipankiinnikkeessä, se 
täytyy raapia pois kokonaan pinnoilta. Kiinnitä laippa 
ilman ketjua. Kiinnitä noin metrin mittainen suora 
tanko puristimella 90 asteen kulmaan laipan poikki. 

Mittaa etäisyys linjaripalkin yläreunasta, jossa 
muovilista kulkee, tangon kummassakin päässä. Jos 
tanko ei ole samansuuntainen linjaripalkin kanssa, 
toimi kuten alla neuvotaan. 

Sähkösaha: Irrota laippakiinnike. Laita ohutta peltiä 
(esim. 1-3 kerrosta metallia juomatölkistä) laippakiin-
nikkeen alle kulman säätämiseksi. Kiristä remmi tiu-
kalle. Kiristä laippakiinnikkeet tiukasti. Löysytä sitten 
remmin kiristysruuvia noin puoli kierrosta (ottaa pois 
kelkan pohjalevyn jännityksen) 

Moottorisaha: Laita M6 aluslevyjä kelkan pohjale-
vyn ja liukukiskojen väliin kunnes tanko on saman-
suuntainen linjurin kanssa. Normaalisti tarvitaan 
tämä säätö, jos käytetään muita kuin Stihlin sahoja. 
 
Tarkistusmittaa: Tanko ei saa kallistua alaspäin 
sahaussuunnassa. Siinä tapauksessa on parasta 
suunnata laippa jokusen kymmenesosa millimetrin 
ylöspäin.  

Sähkösahat tarkistetaan lähetyksen yhteydessä, 
mutta tarkista suoruus, jos se ei sahaa kunnolla. 
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VAIHDA VETOPYÖRÄ JOKA NELJÄNNEN KETJUN JÄLKEEN  

Jos ketju katkeaa saattaa se johtua siitä, että ketju ja ket-
jun vetopyörä eivät sovi yhteen. Parasta on käyttää neljää 
ketjua vaihdellen yhden ketjupyörän kanssa, ja kun ketjut 
ovat loppuunkuluneet, vaihtaa ne ja vetopyörä samanai-
kaisesti. Aivan uusi ketju voi huonolla onnella mennä heti 
poikki, jos ketjupyörä on kulunut. Samalla vetopyörällä ei 
voi ajaa tavallista 3/8” ketjua ja Picco-ketjua. 
 
Normaalisti vetopyörä vaihdetaan kahden ketjun jälkeen, 
mutta jos neljää ketjua käytetään vaihdellen, kestää 
vetopyörä sen. 

Tarkista, että ketjupyörä on oikea. Picco-ketju sopii tavalli-
seen 3/8 ketjupyörään, mutta tavallinen 3/8” ketju ei sovi 
Picco-vetopyörään. Jos teet niin, vetolenkit vääntyvät, 
mikä johtaa kuumenemiseen ja lopulta ketju jumittuu 
laippaan. 

Suosittelemee, että käytät rengasketjupyörää Logosol  
E4000/E5000/E8000 sahayksiköissä. Rengasketjupyörän 
ansiosta ketju kulkee tasaisemmin. Vetoakseliin laite-
taan sovitin, johon ketjupyörä sopii ja voi liikkua vähän 
pystysuunnassa. Logosol E8 Speed Saw on varustettu 
erikoisketjupyörällä, jossa on 24 hammasta, jotka eivät 
juurikaan kulu.

Laippa toimii liukupintana, jossa ketjuöljy muodostaa 
ohuen filmin ketjun ja laipan välille. Niin kauan kun 
filmi on jatkuva, on kuluminen vähäistä. Öljyfilmin 
katketessa liian kovan syöttöpaineen takia tai huo-
nonlaatuisen tai puuttuvan öljyn takia, joutuu teräs 
vasten terästä ja laippa kuluu nopeasti. Myös saha-
ketjun alareuna kuluu, mikä saattaa johtaa ketjun 
katkeamiseen. 

MITÄ sITKEÄMPÄÄ ölJyÄ, sITÄ 
PAREMPI
Sitkeä ketjuöljy kulkee laipan kärkeen ja voitelee 
laipan koko matkalta. Myynnissä olevat ketjuöljyt 
vaihtelevat sekä ominaisuuksiltaan että hinnoiltaan. 
Parhailla kasvipohjaisilla öljyilä on yhtä hyvät voite-
luominaissudet kuin mineraaliöljyllä. Laipan kulumi-
seen on usein syynä öljy, jos ei ole käytetty tarpeeksi 
sitkeyttäjiä. Tietyn käsityksen öljyn sopivuudesta 
sahalaitokseen saa kokeilemalla ottaa tippa öljyä 
peukalon ja etusormen väliin ja vetää sormia eril-
leen. Jos öljy on hyvää, muodostuu enemmän ohuita 
rihmoja. Logosol on kehittänyt sahalaitosketjuöljyn, 
joka on sitkeämpää kuin muut tunnetut ketjuöljyt. 

Ketjupyörä moottorisahaan

Rengas-
ketjupyörä 
ja sovitin 
sähkösahaan

Logosolin oma ketjuöljy on valmistettu 
erityisesti sahalaitos käyttöä varten. Katso 
hinta www.logosol.fi.

KÄYTÄ SAHALAITOSKETJUÖLJYÄ

Sähkösahan päivitykseen:
Rengasketjupyörä ja sovitin 0000-642-1250 

Jos sahalaitosta ei ole tarkoitus käyttää vähään 
aikaan, aja jonkin verran mineraaliöljyä pumpun läpi. 
Kasvispohjainen öljy voi kovettua joidenkin kuukau-
sien kuluessa, mikä johtaa siihen, että öljypumppu 
on vaihdettava.
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ERI TEROITUSVAIHTOEHTOJA

sAHANTERÄN TEROITUsKONE, 
PIENI 220 V
Täysin toimiva edullinen hiomakone.
Hiomalaikka pyörii korkealla nopeudella, 
jonka ansiosta voidaan hioa vain hyvin 
kevyesti, jota normaalisti tarvitaan 
halkaisuterien teroitukseen. Hiontakulma 
on kiinteä 60 astetta. Sillä saa hienon 
sahapinnan, jopa kovaa puuta 
sahatessa. Voidaan varustaa 
myös timanttilaikalla. 
Tuote nro: 9999-000-1520

sAHANTERÄN 
TEROITUsKONE,sUURI 220 V
Hyvä käsikäyttöinen ketjuteroitin. 
Suuri hiomalaikka pyörii 
alhaisella nopeudella, 
jonka ansiosta voi hioa 
syvälle ilman että ketju 
ylikuumenee. Hiomalaikan 
pyörimiskulmaa voi muuttaa, 
millä on merkitystä, jos haluaa 
hioa syvälle. Hiontakulma 
on säädettävissä. 
Tuote nro: 9999-000-1525

lOGOsOl AUTOMAATTINEN 
HIONTAlAITE 
Huippulaite. Todellinen ammattilaisvehje, 
jolla saa automaattisesti täydel- 
lisiä ketjuja. Hampaista tulee 
teräviä ja symmetrisiä, 
mihin ei pysty edes erittäin 
hyvillä sähköisillä 
käsiterotuskoneilla. 
Sama koskee syvyy- 
densäätöhampaita, 
joista tulee täysin 
samankorkuisia. 
Asetukset ovat 
helppoja. Käytännössä sen asetukset tehdään kuten 
käsikoneessa. 12V. Akkukaapelit akkuun tai akkula-
turiin sisältyy.

Tuote nro: 9999-000-1515 
 

KIVIHIOMAlAIKAT
Kaikkiin LOGOSOLin sähköisiin teroituskoneisiin saa 
eripaksuisia hiomalaikkoja. Kaikkiin ketjuihin voi 
käyttää ohuinta, 3-4 mm paksuista hiomalaikkaa. 
Syvyydensäätöhampaiden hiontaan on vaihdettava 
hiukan paksumpi laikka, joka on  5-8 mm, ja tasai-
nen ulkoreunasta. 

Kun hiotaan kivihiomalaikalla, tarttuu siihen aina 
vähän hiontajätettä. Jos hiomalaikkaa ei puhdista, ei 
se toimi ja aiheuttaa leikkuuterien ylikuumenemisen. 
Laikka on puhdistettava säännöllisesti joitakin kym-
menesosamillimetrejä ulkoreunasta, silloin uusi pinta 
hioo leikkuuhampaan terän. Käytä muotoilukiveä 
jokaisen tai joka toisen teroitetun ketjun jälkeen. 
Tavallinen syy huonoon hiontatulokseen on puhdis-
tamattoman hiomalaikan käyttö. 

MUOTOIlUKIVI
Tarvitaan ehdottomasti hyvän tuloksen saamiseksi 
sähköisellä teroituskoneella. Hiomalaikka on puhdis-
tettava säännöllisesti joitakin kymmenesosamillime-
trejä ulkoreunasta, jotta uusi, koskematon pinta hioo 
hampaan terän. Käytä hiomakiveä jokaisen tai joka 
toisen teroitetun ketjun jälkeen. 

Tuote nro: 9999-000-0513

On tärkeää, että terät hiotaan laikalla, 
joka on puhdas eikä sinä ole hiontajätettä 
reunassa. 
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TIMANTTIlAIKAT
LOGOSOLin timattilaikoilla voit unohtaa kivikauden. 
Sorvatut teräslaikat, joiden pinnalla on liukuainetta, 
jonka ansiosta laikkaa ei tarvitse puhdistaa reunas-
taan, vaan se säilyttää ominaisuutensa koko käyttä-
aikansa. Teräslevyn paino aiheuttaa hyrräilmiön, joka 
tasapainottaa hiontavaihetta. 

Timanttilaikka sopii erityisesti halkaisuketjujen 
hiontaan, koska niitä hiotaan vain vähän. Jos välttää 
timanttilaikan käyttöä voimakkaisiin terotuksiin, 
kuten kivihiotun metsäsahan ketjun teroitukseen, 
kestää timattilaikka pidempään.

Hiontajäte ei tartu timanttilaikkaan ja siksi sitä ei 
tarvitse puhdistaa hartsista ja ketjuöljystä. 

lOGOsOl COMbI GRINdER
Voimakas automaattiteroitin, jolla teroitetaan sekä 
ketjut että vannesahan terät. Logosol Combi Grinder 
terottaa automaattisesti kaikentyyppiset sahaketjut 
ja useimmat vannesahan terät. Koneisto toimii pai-
neilmalla. Rakenne on tukeva ja käyttäjäystävällinen. 
Teroitustuloksesta tulee tarkka ja tasainen. 

syVyysAsETIN
Syvyydensäätöhampaita on hiottava 4-5 kertaa 
ketjun käyttöiän aikana. Syvyysasetin-mallin av-
ulla hionta sujuu melko nopeasti ja siitä saa hyvän 
tuloksen. Jos syvyydensäätöhampaat hioo koneella 
voi syvyysasetinta käyttää koneen säätöön. Jotta saa 
oikean korkeuden, voi yhden hampaan hioa ensin 
käsin ja sitten käyttää sitä mallina koneen asetuk-
sissa. 

Tuote nro: 9999-000-0432

lATTAVIIlA
Pieni, hienohampainen ja hyvälaatuinen villa. Ilman 
kädensijaa.

Tuote nro: 9999-000-0481

Kaikilla koneilla ja teroitusvälineillä, joita 
LOGOSOL myy, voi tietysti teroittaa myös 
tavallisia 3/8” ja 0,325 metsurinketjuja, joita 
käytetään tavallisissa moottorisahoissa. Hinnat 
ja lisätiedot www.logosol.fi

Automaattinen teroituskone Combi Grinder sopii 
yrityksiin, jotka tarjoavat esim. hakkukoneiden terien 
hiontaa.

Syvyysasetin ja lattaviila. Katso hinta www.logosol.fi

Timanttilaikka. Katso 
hinta www.logosol.fi
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VIAN ETSINTÄ

PUUHUN TUlEE PyyKKIlAUTA-
MAINEN KUVIO:
Sahauspinnan aaltokuvio johtuu ketjun aaltoliik-
keestä ja ilmenee useimmiten sahattaessa paksua tai 
kovaa puuta. Syynä on, että ketju on liian aggres-
siivinen:
1. Pyöröviilalla hiominen tekee ketjusta aggressiivi-
sen.
2. Liian lyhyet syvyydensäätöhampaat tai suuri ero 
leikkavan hampaan ja syyvydensäätöhampaan välillä 
tekee terästä aggresiivisen. 
3. Jopa uudet ketjut on hiottu aggressiviseksi.  
4. Jos laipan ketju-ura on kulunut, voi se pahentaa 
ongelmaa.  
5. Jos laippa on vinossa sahaussuuntaan nähden, voi 
se pahentaa ongelmaa. 

Jos hiot LOGOSOL automaattisella hiontalaitteella 
(Tuote nro 9999-000-1515) tai muulla sähköisellä 
hiomakoneella, jossa on hiomalaikka saat to-
dennäköisimmin erittäin hienon sahauspinnan. Jopa 
uusia ketjuja täytyy hioa, mikäli tulee aaltomainen 
kuvio. 

VINOON sAHAUs: 
• Laippa on kulunut ja ketju osuu uran pohjaan 
• Ketjun oikea- ja vasenpuoliset hampaat on hiottu 
eri korkuisiksi. 
• Laipan ketjunjohtimen reunat on epätasaiset.
• Laippa on asennettu vinoon laippakiinnikkeeseen. 

Jos laippa ponnahtaa tullessaan ulos tukista tai jos se 
ei seuraa sahausjälkeä, kun vedät sahaa takaisin, ei 
sahaus ole suora.  
Joskus voi kuitenkin olla vaikea sanoa, johtuuko vika 
puun liikkumisesta vai terävarusteista. Jos vika ilme-
nee ohutta lautaa sahatessa, johtuu se terävarus-
tuksesta. Voit käyttää Ristitukea (tuote nro 4500-
070-2050) tai Sahaustukea, jotta puun roikkuminen 
ei aiheuta ongelmaa ja havaitset puun jännitykset 
helpommin. 

sAHANPURUsTA TUlEE HIENO-
RAKEIsTA JA syöTTöPAINETTA 
TÄyTyy NOsTAA:
• Ketju on tylsä. 
• Syvyydensäätöhampaat ovat liian korkeita. 

lAIPPA KUUMENEE: 
• Tylsä ketju  
• Liian korkeat syvyydensäätöhampaat
• Liian korkea syöttöpaine
• Liian kireä ketju.
• Puutteellinen öljyn syöttö tai öljyn laatu. 
• Erittäin kovaa puuta
• Väärä vetopyörä.

KETJUN KATKEAMINEN: 
Vetopyörän läheltä – kulunut vetopyörä. 
Leikkuulenkin läheltä- ketju on kulunut alapuolelta  
liian vähäisen öljyn takia

Pieniä lastuja irtoaa ketjunjohtimen seinistä:
Ei vaikuta sahaustulokseen tai laipan kestoon. Se on 
merkki siitä, että laippa on kunnolla karkaistu. 

MOlEMMAT KETJUNJOHTIMET KU-
lUVAT EPÄNORMAAlIN NOPEAsTI: 
• Liian kova syöttöpaine esim. väärin toimivasta 
sahaketjusta johtuen
• Puutteellinen öljyn syöttö tai öljyn laatu. 
• Terävarusteiden liian korka lämpötila
• Laipansuojus, laippalaatta tai laippalevy ei ole 
täysin suora

TOINEN KETJUNJOHdIN KUlUU 
NOPEAMMIN KUIN TOINEN:
(On normaalia että alapuolen ketjunjohtimet kuluvat 
nopeammin johtuen puun pyöreydestä)
• Laippa on asennettu vinoon laippakiinnikkeeseen. 
• Ketjun oikea- ja vasenpuoliset hampaat on hiottu 
eri korkuisiksi. 

KETJUNJOHTIMEEN MUOdOsTUU 
KUOPPA lÄHEllÄ lAIPAN KÄRKIP-
yöRÄÄ: 
Liian löysä ketju. 

KETJUNJOHTIMEEN MUOdOsTUU 
KUOPPA lÄHEllÄ lAIPPAKIINNI-
KETTÄ: 
Liian korkea syöttöpaine lankkuja ja lautoja kantat-
taessa.  

Ristituet. Katso 
hinta   
www.logosol.fi
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KETJU JUMITTUU lAIPPAAN JA 
KUUMENEE:
Kulunut vetopyörä kuluttaa ketjun vetolenkkejä 
epämuodostuneiksi. Sama tapahtuu, jos käytät esim. 
3/8” ketjua Picco-vetopyörän kanssa.
 
ölJyPUMPUN RATAs KUlUU lIIAN 
NOPEAsTI: 
• Öljypumpun ratas on kiristetty liian tiukkaan ja 
painettu liian suureksi
• Jos uusi öljypumpun ratas hajoaa heti, on to-
dennäköistä, että saha on seissyt liian kauan ja kasvi-
peräinen öljy on kovettunut öljypumppuun. Pumppu 
on vaihdettava. Tarkista aina, ettei öljypumppu ole 
tukossa, kun vaihdat öljypumpun rattaan.  
• Voitele ratas silikonilla (9999-000-5110). 60° tartuntakulma

Kuluminen tästä 
tarkoittaa, että sahaat 
liian nopeasti puita 
kantatessa.  

Kuluminen 
tästä merkit-
see, että ketju 
on löysä. 

Kulunut ketjunjohdin 
voi johtua kierosta 
laippakiinnikkeestä

Molempien ketjunjohtimien 
kuluminen johtuu liian kovasta 
syöttöpaineesta tai huonosta 
öljystä.   

Kuluminen tästä 
tarkottaa, että ketju 
on loppuunkäytetty.

Kuluminen tästä aiheutuu 
liian kovasta syöttöpaineesta 
tai huonosta ketjuöljystä 
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OTA yHTEyTTÄ: 
PUHELIN: +46 (0)611 18285, +358 (0)75 325 1103 
Sähköposti: info@logosol.se 
NETTIKAUPPA: www.logosol.fi 
Postiosoite: LOGOSOL  Fiskaregatan 2
S-871 33 HÄRNÖSAND

AIKA VAIHTAA?
AIKA VAIHTAA TEROITUsKONEEsEEN: 
•   Jos viilaat käsin ketjut ja sahajälki on usein aaltoile-
vaa tai epätarkkaa.
 
AIKA VAIHTAA KETJU: 
•   Kun lenkit ovat kuluneet alapuolelta.  
•   Kun hampaasta on alle 3 mm jäljellä.

AIKA VAIHTAA lAIPPA: 
•   Kun ketju ottaa kiinni uran pohjaan ja sahaa vinoon. 

AIKA VAIHTAA VETOPyöRÄ: 
•   Kun olet hankkinut 4 uutta ketjua.   
•   Jos uusi ketju katkeaa.
•   Kun vaihdat ketjutyyppiä

Ota yhteyttä Logosoliin niin saat varmasti oikeat tarvik-
keet sahaasi. 



LOGOSOL RuOTSi 
Fiskaregatan 2, S-871 33 Härnösand, Ruotsi

Puhelin +46 611-182 85, +358 (0)75 325 1103
info@logosol.fi | www.logosol.fi
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Sverige och Norges ledande tidning om småskalig träförädling
NYSÅGAT

SH230 viktig del i 
företagsutveckling

Gustavianskt 
snickeri med H410

Fönstertillverkning 
kräver bra maskiner

Dubbelt värde 
att förädla 

skogsråvaran

Hus byggt för framtiden

Ny elsåg lanseras  
till sågsäsongen

HEMMA HOS LOGOSOLS GRUNDARE:

MITTEN

SIDAN 9

Ska golvet vara riktigt  

brett – såga och hyvla själv
SIDORNA 6–7

Bästa sättet att lära
 sig såga: se en film

SIDAN 24

SIDAN 3

Bytte storstan 
mot sågverk  
och hästar

SIDORNA 4–5

Tilaa lehti VAsTAsAHATTUA
Mene sivustolle logosol.fi ja tilaa e-uutiskirje ja lehtemme Vasta-
sahattua! Uutiskirje tulee kerran kuussa ja sisältää uutisia, raportteja 
ja jännittäviä tarjouksia. Vastasahattua- lehden saat postitse pari 
kertaa vuodessa.

lOGOsOlIN TyöKAlUlUETTElO
Työkaluluettelostamme löydät kaiken mitä tarvitset puu-
työhön. Soita ja tilaa ilmaiskappale puh. 075-325 1103

lOGOsOlIN TUOTElUETTElO
Koneita ja työvälineitä metsään ja puutarhaan. Kaikkien 
sahalaitosmalliemme esittely hintoinenn. Soita ja tilaa ilmaiskap-
paleesi puh. 075-325 1103

TOOLBOX

Verktyg för maskinell

träbearbetning

20
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