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ALLMÄNT 
 
Obs! Pilkemaster EVO  ska endast användas av en person.  
Koneen kytkemisen sen voimalähteeseen saa suorittaa kerrallaan vain yksi henkilö. 
Pilkemaster EVO får endast anlutas till kraftkälla av en användare. Säkerhetsområdet runt maskinen 
är 10 meter och inom detta område får endast användaren av maskinen vistas då maskinen ansluts 
till kraftkällan eller är i bruk.  
 
Användning av kap- och klyvmaskiner medför alltid risk för skada och om tidigare erfarenhet 
saknas bör en genomgång av instruktionsboken kompletteras med en personlig instruktion  av 
återförsäljaren 
 
Alla bokens beskrivningar, anvisningar och tekniska data baserar sig på aktuell kunskap om 
vedmaskinens konstruktion vid tryckningen av instruktionsboken. PILKEMASTER EVO utvecklas 
hela tiden och tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar. I de fall det uppstår driftavbrott bör, i 
första hand, felet utredas och repareras med hjälp av instruktionsboken. Om felet inte kan avhjälpas  
– ta kontakt med återförsäljaren. 

MASKINENS BRUKSÄNDAMÅL OCH FUNKTIONSPRINCIP 
 
PILKEMASTER EVO är en halvautomatisk vedmaskin, som kapar och klyver stockar, huggavfall, 
rent virke osv. 
 
Stocken som ska klyvas lyfts upp på maskinens inmatningsbord som matar in stocken mot 
justeringsanordningen för vedlängden. 
 
Som tilläggsutrustning går det att få en stocklyft som lyfter stocken från marken upp på 
inmatningsbordet. 
  
Inmatningsbordet består av två skivor med skrovlig yta varav den ena rör sig samtidigt med 
klyvkolven. 
 
Inmatningsbordet styrs med maskinens manöverhandtag.  
 
Då manöverhandtaget dras mot användaren startar sågen.  
Då manöverhandtaget skjuts bort från användaren rör sig inmatningsbordet framåt och matar in 
stocken för kapning samt klyver veden som finns i klyvrännan. Då handtaget skjuts förbi gränsläget 
sätts snabbrörelsen igång vilket medför att arbetshastigheten ökar med över 40 % men klyvkraften 
minskar. 
 
Inmatningsbordet återgår till sitt grundläge då manöverhandtaget står i sitt viloläge eller sågningen 
inleds.  
 
Kapningen sker med en hydraulisk kedjesåg som endast är i drift vid sågning. Den avkapade veden 
faller ner i klyvrännan där klyvkolven trycker veden mot klyvkniven som klyver veden. 
Klyvknivens höjd går att reglera. Transportören transporterar den färdigkluvna veden till avsedd 
plats. 
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1 Reglering av vedlängd A Inmatningsbord, fast 
2 Vinsch B Handtag 
3 Såg C Klyvränna 
4 Regleringshandtag för klyvknivens höjd D Stocklyft (Extra utrustning) 
5 Inmatningsbord,  rörlig E Skackel 
6 Stödben F Transportör 
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VEDMASKINENS DEKALER 
 
Dekal  nr 1 
 

 
Dekalen påminner använadren om kontroll av maskinen före bruk och om att gå igenom 
bruksanvisningarna innan man kopplar maskinen till en traktor och använder, underhåller eller 
reparerar den. Om maskinen används av flera personer skall var och en av användarna noggrant gå 
igenom instruktionsboken före bruk. 
 
Dekal  nr 2 

 
Vid vistelse i närheten av maskinen ska man alltid använda hörselskydd och skyddsglasögon. 
 
Dekal  nr 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekalen varnar för roterande kniv. (2 st.) 
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Dekal nr 4 

 
Dekalen visar positionen på stocklyftens styrspak (tillbehör). 
 
Dekal  nr 5 

Dekal för vedlängden. 
 
Dekal  nr 6 

 
Dekalen visar det högsta tillåtna varvtalet för kraftöverföringsaxeln. (Pilkemaster EVO TR) 
 
Dekal  nr 7 

 
Dekal för manöverhandtag 
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Dekal  nr 8 

 
Maskinskylt 
 
SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
 
ALLMÄNT 
 

• Vedmaskinen är avsedd att användas inom normalt jordbruk. Den får endast användas av 
personer med erfarenhet av skogs- och lantbruksmaskiner. 

• Bekanta dig med maskinens instruktioner, reglage, säkerhetsanordningar och funktion innan 
maskinen tas i bruk. 

• Följ alla varnings- och anvisningsdekaler som finns på maskinen.  
• Maskinen får endast användas om alla skydd och säkerhetsanordningar är rätt monterade och i 

gott skick.  
• Då du använder maskinen ska du ha lämpliga kläder på dig som inte kan fastna i maskinen. 
• Du ska också alltid använda hörselskydd, skyddsglasögon, skyddsstövlar och skyddshjälm då du 

använder maskinen. 
• Var särskilt försiktig då du kopplar maskinen till en traktor eller ett fordon och lösgör maskinen 

från den. (Pilkemaster EVO TR) 
• Kontrollera att det inte finns främmande föremål inne i maskinen innan du använder den. 
• Då du använder maskinen, se till att det inte finns barn eller andra obehöriga i närheten av den. 
• Välj ett jämnt och fast underlag som arbetsplats. Undvik vintertid hala ställen. 
• Lämna aldrig maskinen oövervakad när den är i gång. 
• Stäng av motorn efter användning.  
• Försäkra dig om att maskinen inte kan komma i rörelse då den är i bruk. 
• Överlämna inte maskinen till personer som inte har läst bruksanvisningen. 
• Sätt maskinen på ett jämnt underlag då den ska repareras och se till att traktorn inte kan startas 

eller komma i rörelse. (Pilkemaster EVO TR) 
• Maskinens kapacitet får under inga omständigheter överskridas: 

Pilkemaster EVO30 Stockens diameter max. 30cm Stockens längd max. 60cm 
Pilkemaster EVO36 Stockens diameter max. 36cm Stockens längd max. 60cm 
 

KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL (Pilkemaster EVO TR) 
 

• Axeln får hanteras endast då traktorn är avstängd och du har försäkrat dig om att traktorn inte 
kan startas eller komma i rörelse. 

• Kontrollera att ingen står nära axeln eller mellan vedmaskinen och traktorn innan du sätter på 
kraftuttaget. 

• Kontrollera att alla skyddsanordningar är på sin plats på kraftöverföringaxeln innan du sätter på 
kraftuttaget. 

• Kontrollera att teleskoprören är lagom långa innan du lyfter vedmaskinen. 
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VÄXEL 
 

• Växeln får underhållas endast då traktorn är avstängd. 

 
SÅGKEDJESVÄRD 
 
• Sågkedjan får underhållas endast då motorn är avstängd och du har kontrollerat att vedmaskinen 

inte kan komma i rörelse (Pilkemaster EVO EL/PM). 
• Sågkedjan får underhållas endast då traktorn är avstängd och du har kontrollerat att traktorn inte 

kan startas eller komma i rörelse (Pilkemaster EVO TR).  
 
TRANSPORTÖR 
 
• Se till att motorn är avstängd då du reglerar transportbandet. (Pilkemaster EVO EL/PM). 
• Se till att kraftuttaget är avstängt och att det inte kan startas eller komma i rörelse då du reglerar 

transportbandet. (Pilkemaster EVO TR) 
• Transportbandets spänning bör regleras så att transportbandet inte glider på dragvalsen. 
 
DRAGKROK (Mobil) 
 

• Var särskilt försiktig då du kopplar vedmaskinen till fordon – det finns risk för klämskador. 

 

FÖRVARING 
 

• Försäkra dig om att förvaringsplatsen tål den sammanlagda vikten av traktorn och 
vedmaskinen. (Pilkemaster EVO TR) 

• Välj om möjligt en plats som är lugn och skyddad för väder. 
 
HANTERING AV OLJOR OCH SMÖRJMEDEL 
 

• Undvik hudkontakt med smörjmedlen. Huden kan bli irriterad. Följ tillverkarnas instruktioner 
vid hantering av smörjmedel. 

• Använd skyddskläder, handskar och skyddsglasögon då du hanterar oljor och smörjmedel.  
• Om huden blir irriterad bör du omedelbart kontakta läkare. 
• Spilloljan som har uppstått under service och reparation skall destrueras enligt tillverkarens 

instruktioner.   
 
SÄKERHETSINSTRUKTIONER I TRAFIKEN 
 
Läs noggrant dessa instruktioner innan du transporterar vedmaskinen i trafiken. Fabriken och 
återförsäljaren svarar inte för skador om instruktionerna inte har följts. 
Under transport ska maskinen vara tom och dess utrustning i transportläge. 
 
• Kontrollera att det inte finns bitar av ved eller skräp inne i vedmaskinen. 
• Lyft och lås transportören i transportläge. 
• Om det finns lyftare i maskinen, lås dem i lodrätt läge och vänd lyftarens krok bakåt.  
• Lyft skakeln i lodrätt läge med hjälp av vinschen och vänd inmatningsbordets förlängning i 

lodrätt läge. 
• Kontrollera att skakeln är låst. (Mobil) 
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• Kontrollera att kombinationen är tillräckligt stabil innan du kopplar vedmaskinen till traktorn. 
Kombinationen ska hela tiden vara under kontroll. (Pilkemaster EVO TR) 

• Kraftuttaget ska vara avstängt under transport. (Pilkemaster TR) 
• Kontrollera skyddsanordningarna: lampor, reflexer osv. (Mobil) 
• De största tillåtna måtten får inte överskridas, inte heller axeltrycket eller totalvikten. Vid 

körning på allmänna vägar ska traktorns främre axel vara 20 % av totalvikten. (Pilkemaster TR) 
• Kontrollera att ingen står i närheten av kombinationen innan du börjar köra. 
• Observera den längre bromssträckan vid transport av maskinen. Akta dig för hal och ojämn 

väg. 
• Den högsta tillåtna körhastigheten är 80 km/h. (Mobil-modellen) 
• Observera att fordonskombinationen är längre än vanligt och behöver mera rum i svängar. 
 
FÖRE ANVÄNDNING 
 
Här presenteras de förberedelser och specialinstruktioner som behövs då man börjar arbeta med 
maskinen. 
 
• Ställ maskinen på ett jämnt och stadigt underlag. (Reglera vid behov maskinen i vågrät ställning 

med hjälp av de reglerbara stödbenen.) 
• Vänd förlängningen på inmatningsbordet i vågrätt läge. 
• Lossa på linan och lösgör den och fäst därefter kroken på skakeln. (Låt linan vara lös). Frigör 

skakelns låsning och vänd den försiktigt så att den hänger i linan. Sänk skakeln till det undre 
läget med vinschen och kontrollera samtidigt att linan inte skavs. Om det finns lyftare i 
maskinen vänd då lyftkrokens BILD framåt, lösgör sprinten och vänd lyftarnas skaft nedåt. 

• Lösgör linan från skakeln och fäst kroken på nytt på transportören. 
 
• Frigör det fasta inmatningsbordet från låsanordningen (bakom det rörliga inmatningsbordet) och 

dra inmatningsbordet bakåt mot bordsstödet och kontrollera att bordet låses på plats. 
 
HUR MAN GÖR TRANSPORTÖREN REDO FÖR ANVÄNDNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Transportören är i transportläge. 2. Lösgör kroken från transportören och frigör bandet. 

Fäst den därefter direkt på transportören.  OBS! fäst 
bandet enligt bilden! 
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3. Vänd transportören uppåt med hjälp av vinschen och  4. Transportören frigörs. 
 lösgör låsanordningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sänk transportörens övre ända nästan ner till marken med             6. Vik ut transportören kontrollerat och försiktigt. 
    hjälp av vinschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Lösgör bandets stödkedja från kroken. 
   Transportören är nu färdig för att användas. 
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• Justera reglaget för vedlängden till önskad vedlängd.  
• Kontrollera att manöverhandtaget är låst. 

 
• Starta vedmaskinen (traktorn på tomgång) och kontrollera att transportbandet roterar som det 

ska mitt på transportören. (Spänn vid behov se punkt) 
• Ta i manöverhandtaget med höger hand, (under skyddskåpan). Vrid med vänster hand 

låsreglaget för manöverhandtaget uppåt och dra försiktigt handtaget mot dig själv tills   
inmatningsbordet återgått till sitt grundläge (och en eventuell stocklyft till sitt utgångsläge 

). 
 
TRANSPORTUNDERREDE (Mobil) 
• Placera maskinen på ett jämnt och stadigt underlag. 
• Lösgör maskinen från bilens dragkrok. 
• Reglera maskinens dragbom med stödhjulet så att dragbommen lutar något nedåt. 
• Sänk det bakre stödbenet till marken. Reglera dragbommen med fronthjulet från vågrätt läge så 

att den är litet snett uppåt och sänk det främsta stödbenet till marken. Reglera efter detta 
dragbommen i vågrätt position med fronthjulet. 

• Frigör det fasta inmatningsbordet från låsanordningen (bakom det fasta inmatningsbordet) och 
dra inmatningsbordet bakåt tills bordet låser sig på sin plats. 

• Se punkten ”hur man gör transportören redo för användning” och följ anvisningarna. 
• Starta vedmaskinen (traktorn på tomgång) och kontrollera att bandet rullar korrekt och rör sig 

mitt på transportören.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handtaget 

Låsning 
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STOCKLYFT 
• Vänd stocklyftens dragarm framåt, lösgör sprinten och för stocklyftens lyftarmar bakåt ner på 

marken. 

 
 

REGLERING AV LÄNGDEN PÅ KRAFTÖVERFÖRINGSAXELN (Pilkemaster EVO TR) 
• Lossa kraftöverföringsaxelns halvor från varandra.  
• Fäst kraftöverföringsaxelns ena halva i traktorn och den andra i vedmaskinen. 
• Lyft vedmaskinen från marken på så sätt att axlarnas ändar kommer så nära varandra som 

möjligt. 
• Märk ut ställena för förkortning på axlarna och lämna ca 30 mm säkerhetsmarginal. (Håll 

samma avstånd för axeln och skyddet!)  OBS! Användning av en för lång kraftöverföringsaxel 
skadar maskinen. 
 
 

 
KONTROLL AV SMÖRJNING AV KEDJESVÄRDET 
 
Starta inte vedmaskinen förrän du har utfört följande åtgärd. 
• Fatta spaken och gör sågningsrörelser tills oljan börjar droppa från kedjesvärdet. (Obs! Utför 

denna åtgärd varje gång innan du börjar arbeta med vedmaskinen!) 
• Om oljan inte börjar droppa måste man kontrollera att pumpcylindern (minicylinder) fungerar. 
 
ANVÄNDNING AV VEDMASKINEN 
 
Här presenteras särskilda säkerhetsinstruktioner, inställningar och rätt arbetsmetod. 
 
SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
 

• Studera noggrant bruks- och säkerhetsanvisningarna innan du börjar använda maskinen och följ 
dem ovillkorligen under arbetet. 

• Du ska alltid stå på tillräckligt stort avstånd från sågkedjesvärdet, klyvstålen, transportörens 
band och kraftöverföringsaxeln. 

Sprinten 

Dragarm 

Lyftarm
ar 
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• Det är förbjudet att använda vedmaskinen ifall alla skydd inte är på. 
• Kraftuttaget på traktorn och motorn får inte vara på innan alla förberedande arbeten har gjorts 

och skyddsanordningarna är kopplade. (Pilkemaster EVO TR) 
• Motorn får inte vara på innan alla förberedande arbeten har gjorts och skyddsanordningarna är 

kopplade. (Pilkemaster EVO EL och PM) 
• Stäng av kraftuttaget genast då du slutar. (Pilkemaster EVO TR) 
• Då du kapar byggavfall måste du se till att det inte finns metallföremål, spikar, strömledningar 

eller betong i det. 
• När maskinen är i gång ska den hela tiden övervakas. 
• Försäkra dig om att du snabbt kan stänga av maskinen vid behov. 
• Se till att obehöriga inte kommer nära maskinen när den är i gång. 
• Se till att traktorn inte rör sig medan du arbetar. (Pilkemaster EVO TR) 
• Använd aldrig en maskin som är ur funktion. 

 
REGLERING AV VEDMASKINEN 
 
• Reglering av vedlängden 
• Reglering av klyvknivens höjd 
• Reglering av transportörens lutning 
• Reglering av transportbandet 
 
REGLERING AV VEDLÄNGDEN 
(Se bilden nedan) 

• Vedlängden regleras genom att flytta stoppstålet. 
• Lossa låsskruven på stoppstålets spak. 
• Flytta stoppstålet tills märket på spaken är på önskad plats på måttskalan. 
• Dra noggrant åt låsskruven. 

 
 
REGLERING AV KLYVKNIVENS HÖJD 
(Se bilden nedan) 

• Klyvning till 2 eller 4 delar. (Extra utrustning till 6 delar) 
• Klyvknivens höjd kan regleras enligt stockens grovlek. 
• Klyvknivens går nedåt när man drar reglerspaken mot sig själv. (grov stock) 
• Klyvknivens går uppåt när man skjuter reglerspaken ifrån sig. (tunn stock) 
• Vid behov kan klyvkniven helt tas bort. (Snabblåsning) 



 

36 
 

 
 
REGLERING AV TRANSPORTÖRENS LUTNING 
(Se bilderna nedan) 

• Vändning av transportören i sidoläge 
• Transportörens lutning bör regleras efter underlagets lutning och vedmaskinens hastighet för att 

släpvagnen ska fyllas jämnt. 
• Regleringen sker med hjälp av vinschen. (Max. 40 ° i förhållande till användningsunderlaget). 
 
 

 
(Reglering av transportören i sidoläge) 
 

 
(Reglering av lutningen på transportören) 
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REGLERING AV TRANSPORTBANDET 
(Se bilden nedan) 
 

• Kontrollera alltid att transportbandet är lagom spänt innan du börjar arbeta. 
• Vänd transportörens övre ände så att den ligger ungefär en meter ovanför marken. 

(Transportören måste vara i driftläge och transportörens förlängning rak.) Reglera bandet med 
skruvarna på transportörens övre/nedre ände så att bandet rullar korrekt. 

 
 
ARBETE MED VEDSMASKINEN 
 
I den här delen presenteras hur man arbetar med vedmaskinen. 
• Val av arbetsplats 
• Kontroll före bruk 
• Arbetsmetod 

 
VAL AV ARBETSPLATS 
 
Då man skaffar och samlar trä som ska kapas lönar det sig att ta hänsyn till de begränsningar och 
krav som vedmaskinen ställer. PILKEMASTER EVO har konstruerats så att arbetet ska gå så lätt 
och flexibelt som möjligt.  
 
Arbete i skogen: 
• Samla trädstammarna på ett plant och fast underlag. 
• Se till att det finns gott om plats runt maskinen. 
• Körspåren bör vara så raka som möjligt. Observera kombinationens utrymmesbehov då du 

planerar platser att vända den på i skogen. 
 
Klyvning av ved direkt till vedförrådet: 
• Innan du transporterar trädstammarna bör du placera vedmaskinen på ett jämnt och fast underlag 

och planera hur mycket plats du behöver. 
• Vintertid bör du se till att underlaget inte är halt. 
• Se till att du har transportörens övre ände inom synhåll så att du kan övervaka hur förrådet fylls. 
 
KONTROLL FÖRE BRUK 
 

• Kontrollera att det inte finns främmande föremål i klyvrännan eller transportören. 
• Kontrollera att sågkedjesvärdet får smörjolja. (Se punkten: ”Kontroll av smörjning av 

kedjesvärdet") 
• Kontrollera att transportbandet är lagom spänt (Se serviceinstruktionerna). 
• Kontrollera skicket på transportören regelbundet. 
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• Kontrollera att bultar och skruvar är åtdragna. 
• Kontrollera sågkedjans skärpa. Använd aldrig vedmaskinen med slö sågkedja. Filas vid behov 

med en 4,8 mm:s fil. 
• Kontrollera att det finns tillräckligt med olja i hydraultanken. Oljenivån ska synas i mätglaset. 

(Shell Polyhydrauli 32 eller motsvarande)  
• Smörjningen av sågkedjan sker från samma tank. 
• Kontrollera oljemängden i växeln. Oljemängden bör vara ungefär 2,5 dl. (Växellådsolja SAE90) 
• Kontrollera oljemängden i bensinmotorn med oljestickan. (Motorolja SAE40) (Pilkemaster PM) 

Motorn är utrustad med ett larm för oljenivån. 
• Kontrollera att det inte finns skadade delar. Använd aldrig maskinen om den är defekt. 
• Kontrollera och reglera kraftöverföringsaxelns längd enligt instruktionen ”Reglering av 

kraftöverföringsaxelns längd”. En för lång axel kan orsaka att maskinen eller traktorn går 
sönder.   

 
START AV BENSINMOTORN  (Pilkemaster EVO PM) 
 (Se även separat anvisning) 
 
• Kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle i bränsletanken. Fyll vid behov på 95-oktanig 

blyfri bensin. 
• Öppna bränslekranen. 
• Kontrollera att brytaren är i I-läge. 
• Ställ in strypventilen i ”Choke”-läge. 
• Ta ett stadigt grepp om startsnöret och ryck kraftigt i det tills maskinen startar. 
• Vrid långsamt av strypventilen då maskinen har startat tills maskinen hålls igång utan 

strypventil. 
• Låt maskinen gå på låga varv ungefär 1 minut. 
• Vänd gasreglaget i maximiläge och vedmaskinen är färdig att användas. (OBS! Vid kyligt väder 

fungerar maskinen normalt först efter några minuters arbete). 
 
ARBETSMEDTOD 
 
• Kontrollera att det fasta inmatningsbordet är låst i bakläge innan du inleder arbetet.  
• Starta traktorns motor och koppla på kraftuttaget. Reglera varvtalet på kraftuttaget. 

Maximihastigheten är ungefär 400 varv/minut.  (Pilkemaster EVO TR) Detta får inte 
överskridas! => Oljan överhettas. Skada som beror på detta driftsfel ersätts inte av 
garantin! 

• Starta elmotorn genom att vrida brytaren i –läge. Då motorn startat vrid brytaren i –läge. 
(Pilkemaster EVO EL). 

• Starta förbränningsmotorn. (se ovannämnda anvisningar) (Pilkemaster EVO PM) 
• Lyft stocken från högen på inmatningsbordet.  
• Om det finns stocklyft, gör på följande sätt:  

- (Om stocklyftens lyftarmar är uppe, se punkten: ”Före användning”.) 
- Vrid lyftens låsreglage ned och dra lyftens driftsreglage till ”Ned”-läget. (Lyftens 

driftsreglage låses i detta läge.) 
- Rulla stocken på lyftanordningens lyftarmar. 
- Kontrollera att stocken är i balans på lyftarmarna.  
- Lyft upp lyftlänken med vänster hand och dra i lyftens driftsreglage med höger 

hand mot "Upp"-läget tills lyftlänken stannar i kroken och lyftarmarna stiger 
uppåt. 

- Rulla ner stocken på inmatningsbordet.  
- Sänk lyftarmarna. (Se punkten: ”Före Användning”.) 
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• Ta i manöverhandtaget med höger hand och skjut det bort från användaren. Inmatningsbordet rör 
sig framåt och matar fram stocken för kapning. Man styr och håller fast i stocken med vänster 
hand. Flytta stocken ända till spärren (stopparen). (Observera snabbrörelsen. Se punkten 
”Maskinens bruksändamål och funktionsprincip”.) 

• Dra manöverhandtaget mot användaren då inmatningsbordet återgår i grundläge och sågningen 
inleds. (Var försiktig så att du inte sågar i inmatningsbordet då det kommer tillbaka!) 

• Då veden är avkapad faller den ner i klyvrännan där klyvkolven skjuter veden mot klyvkniven 
samtidigt som inmatningsbordets rörliga skiva matar fram stocken för avkapning. 

• Obs! Om veden inte klyvs med snabbrörelsen, dra då manöverhandtaget en aning mot dig själv 
vilket leder till att klyvkraften ökar. Om veden inte genast klyvs ens med den starkaste 
klyvkraften fortsätt då inte klyvningsförsöket eftersom maskinens olja fort överhettas och 
maskinen kan skadas. Skada som beror på detta driftsfel ersätts inte av garantin! 

• Reglera vid behov klyvknivens höjd. (Se punkten: ”Reglering av vedmaskinen”.) 
• Fortsätt sågningen ända till sista biten. (Håll alltid fast i stocken med vänster hand under 

sågningen.) 
• Ta med vänster hand tag i veven som finns ovanför maskinen (med höger hand håller du 

fortfarande i manöverhandtaget) och dra veven mot användaren då stopparen (stoppstålet) stiger 
upp och hjälpskivan vänds.  

 
• Flytta den sista vedbiten på inmatningsbordet (inte för hand) på hjälpskivan och sätt 

inmatningsbordet i grundläge. Lyft efter detta veven tillbaka med vänster hand då veden faller i 
klyvrännan.  

• Sätt inte handen innanför skyddsgallret. Om stocken inte genast flyttas på inmatningsbordet 
upprepa då rörelsen. 

• Se till att vedhögen under transportören inte blir alltför hög. En hög stapel kan leda till att 
transportören skadas.  

• Ifall det börjar samlas ved i transportören, reglera lutningen så den inte sluttar så mycket. Obs! 
Maximivinkeln i förhållande till användningsunderlaget är 40 °.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjälpskivan 

Handtag 
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HUR MAN SÄTTER TRANSPORTÖREN I TRANSPORTSKICK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Fäst remmens stödkedja i kroken. 2. Vik transportören genom att lyfta vid 

leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vänd transportören uppåt med hjälp av vinschen. 4. Lås transportörens förlängning och vänd 
transportörens förlängning kan låsas. transportören med hjälp av vinschen i 

transportläge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Lösgör kroken från transportören. 6. Lyft lyftarmarna uppåt och lås med 

sprinten. Vänd dragarmen bakåt. 
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7. Fäst linan enligt bilden i den främre lyfarmen.        8. Observera hur bandet löper så det inte   
                                                                                          skavs sönder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Lyft upp skakeln med vinschen. 10. Kontrollera att skakeln låses i  

      skyddsburen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Lösgör bandet från skakeln, trä det                       12. Vänd inmatningsbordets förlängning uppåt. 
      genom buren och fäst kroken i transportören. 
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13. Maskinen i transportläge. 
 
 
SERVICE 
 
I den här delen behandlas den service som bör göras regelbundet samt de kontroller och regleringar 
som samtidigt bör göras.  

SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

 
• Vedmaskinen bör alltid stå på ett fast underlag då den underhålls eller regleras.  
• Kraftuttaget eller motorn ska vara avstängda. 
 
SMÖRJNING 
 
Då vedmaskinen används med normal belastning under vanliga förhållanden ska den smörjas enligt 
följande intervall. Ifall maskinen belastas kraftigt eller används under ogynnsamma, t.ex. dammiga 
förhållanden bör den smörjas oftare. 
 
SMÖRJNING AV LAGREN 
Följande lager ska smörjas med universalfett var 100:e brukstimme. 
• Lagren i transportörens drivvals (UCP205, 1 st) 
• Lagren på den bakre stödrullen  (UCFL 205, 2 st.) 
 
ÖVRIG SMÖRJNING 
Följande delar bör smörjas med universalfett var 20:e brukstimme. 
• Fettnipplarna på stocklyftens gångjärn (2 st) 
• Fettnippeln på hydraulmekanismens glidskena (1 st) 
Kontrollera alltid före arbete att det finns tilräckligt med fett i hydraulikens styrmekanism. 
 
OLJEBYTE 
När vedmaskinen används med normal belastning under vanliga förhållanden bör oljan bytas enligt 
följande intervall. Ifall maskinen belastas kraftigt eller används under ogynnsamma, t.ex. dammiga 
förhållanden bör den bytas oftare. 
 
BENSINMOTOR (Pilkemaster EVO PM) 
Byt oljan enligt tillverkarens rekommendation. (Se separat instruktionsbok.)  
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VÄXEL  
Byt oljan enligt tillverkarens rekommendation.  
 
HYDRAULOLJA  
Byt oljan var 1000:e brukstimme eller minst en gång om året. 
Oljornas temperatur får inte överskrida 80 grader under användningen. 
 
KONTROLL AV OLJEMÄNGDEN 
Kontrollera alltid hydrauloljemängden före användning genom oljeglaset på vedmaskinen.  

 
SERVICE AV KEDJESVÄRDET 
• Lösgöring och fastspänning av sågkedjan och kedjesvärdet 
• Vässning av sågkedjan 
 
LÖSGÖRING OCH FASTSPÄNNING AV SÅGKEDJAN OCH KEDJESVÄRDET 
Lösgöring av sågkedjan: 
• Lösgör (Ta inte bort!) muttrarna med vilka kedjesvärdet är fäst (3 st).  
• Öppna justeringsskruven på sågkedjan och bredda sågkedjan från kedjesvärdets båda sidor 

samt dra bort kedjedrivhjulet från axeln tillsammans med sågkedjan. Lösgör efter detta 
sågkedjan från kedjesvärdets noshjul. 

 
Fastspänning av sågkedjan: 
• Placera sågkedjan på kedjesvärdets noshjul och placera drevet för kedjan så att det hänger i 

sågkedjan. 
• Placera efter detta kedjedrivhjulet på axeln och bredda samtidigt sågkedjan från båda sidorna. 
• Dra åt sågkedjan så att den är lagom spänd. 
• Spänningen på sågkedjan regleras med justeringskruven: medsols- spändare, motsols- lösare. 

Sågkedjan har rätt spänning när det är lätt att dra den för hand men den inte hänger. (Obs! Om 
sågkedjan är för spänd kan den skadas eller skada kedjesvärdets motor samt skada 
kedjesvärdet! Sågkedjan kan också skadas eller skada kedjesvärdet om den är för lös!) 

 
 Lösgöring av kedjesvärdet: 
• Ta bort muttrarna med vilka kedjesvärdet är fäst (3 st).  
• Lösgör sågkedjan och ta bort kedjesvärdet, kedjedrivhjulet och sågkedjan. 
 
 
Fastspänning av kedjesvärdet: 
• Sätt fast förhöjningskilen på kedjesvärdet och se till att det inte finns smuts eller smutspartiklar 

mellan dem. 
• Sätt kedjesvärdet på plats så att kedjans justeringsanordning träffar det kvadratiska hålet i 

förhöjningskilen.  
• Sätt mellanstycket i svärdfästet och muttrarna på plats. (Obs! Dra inte åt!) 
• Fäst sågkedjan. (Se stycket ”Fastspänning av sågkedjan”.) 
 
SLIPNING AV SÅGKEDJAN 
• Sågkedjan slipas med en 4,8 mm:s rundfil. 
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DESTRUKTION AV MASKINEN 
 
När vedmaskinen inte längre är i bruksskick bör maskinen destrueras utan att onödigt skada miljön.  
 
Följ följande anvisningar: 
• För maskinen till en skrothandel där den nedskrotas under kontroll. 
 
Om maskinen inte kan föras till en skrothandel gå då tillväga enligt följande: 
• Tappa hydrauloljan noggrant ur hela hydraulsystemet och för spilloljan till kontrollerad 

spilloljebehandling. 
• Lösgör alla gummidelarna och för dem till en uppsamlingsplats för skrotgummi. 
• För metalldelarna till en uppsamlingsplats för skrotmetall. 
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GARANTIVILLKOR 
 
Vi beviljar våra produkter ett års (12 mån.) garanti från och med leveransdagen, emellertid högst 
1 000 driftstimmar. Reservdelsgarantin är 6 månader. 
 
Garantin ersätter defekter på maskinen eller apparaten som härrör från råmaterial, konstruktion och 
tillverkning frånsett defekter i maskinkomponenter som klassas som slitdelar. 
 
På basis av garantin ersätts maskinens eller apparatens defekta del med en ny eller av garantigivaren 
reparerad del.  
 
Garantin gäller inte fel som härrör sig från vårdslöshet eller felaktigt bruk, felaktig installation samt 
felaktig eller bristfällig service. Apparaternas tillverkare svarar inte för följdeffekter av skador på 
apparaten eller ekonomiska förluster som orsakas av dem. 
 
Garantin upphör om någon annan än apparatens tillverkare eller verkstad auktoriserad av 
tillverkaren har reparerat den eller om apparaten har modifierats. I garantin ingår inte tvätt och 
rengöring som utförs i samband med reparation, inte heller oljor och bränslen. 
 
Reparationskostnaderna ersätts enligt tillverkarens definierade normer. 
 
Maskinens tillverkare ersätter inte eventuella resekostnader som uppstår i samband med reparation 
av maskinen. 
 
Krav på garantiersättning bör skickas till garantigivaren omedelbart efter att skadan uppstått! 
 
Agromaster Oy 
Teollisuustie 8 
54710 Lemi 
Finland 
tfn 020 741 3322 
 
ANSVAR FÖR SKADOR 
 
Agromaster Oy står inte ansvarig för skador som maskinen har åstadkommit, om säkerhets- och 
bruksanvisningarna som ges i instruktionsboken inte har följts. Maskinen får inte användas förrän 
man har genomgått bruksanvisningen och maskinens funktionnoggrant. 
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TEKNISKA DATA 
 
PILKEMASTER EVO36 
 

Egenskap X=Standard, O=Extrautrustning, =Inte 
tillgänglig 

TR EL EL/TR PM PM/TR 

DRIVKRAFT      
Traktor, trepunktslyft, max.400rpm X O X O X 
Förbränningsmotor 13 hp, Ben 95E O - - X X 
Elmotor, effekt, 7,5 kW O X X - - 
KAPACITET      
Stockens kaplängd (cm) 25-60 25-60 25-60 25-60 25-60 
Stockens max diameter (cm) 36 36 36 36 36 
Hydraultank VGA32 (sis. öljyn 40l) Tilavuus (l) 45 45 45 45 45 
Vikt (kg) 541 578 590 569 578 
KEDJESÅG      
Handtagets höjd (cm) 95-120 95-120 95-120 95-120 95-120 
Patenterat 15” sågsvärd (Obs! kedjan 18”/72 länk) X X X X X 
Hydraulisk kraftöverföring X X X X X 
Automatisk smörjning X X X X X 
KLYVNING AV VEDEN      
Snabbrörelse (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Normalrörelse (s) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Startrörelse (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
Härdad klyvkniv 2/4-del X X X X X 
Härdad klyvkniv 2/6-del O O O O O 
Härdad klyvkniv 0/2-del      
Klyvkniven snabblås X X X X X 
MATARBORD      
Patenterat V-format X X X X X 
UTMATNINGSTRANSPORTÖR 240mm x 4000mm      
Drivs med hydraulmotor X X X X X 
ÖVRIG EXTRAUTRUSTNINGS      
Mobil platform (vikt 100kg) O O O O O 
Stocklyft (vikt 35kg) O O O O O 
Kraftöverförningsaxel 90cm O - O - O 
Elstart - X X O O 
LJUD      
Ljudtrycksnivå dB LpAd 95 93 95 95 95 
Ljudeffektnivå dB LWAD 112 109 112 112 112 
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EU- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS KONEESTA 

 

 

 

AGROMASTER OY 

Teollisuustie 8 

54710 LEMI 

SUOMI 

 

 

vakuuttaa, että markkinoille saatettu kone 

 

PILKEMASTER EVO30 & PILKEMASTER EVO36 

 

valmistenumerosta  090001 alkaen 

 

täyttää konedirektiivin 98/37/EY ja siihen liittyvät muutokset, sekä ne 

voimaansaattavat kansalliset säädökset, jotka direktiivi ja sen muutokset 

vaativat (valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta 1314/94). 

Sähkömoottorikäyttöiset mallit täyttävät lisäksi pienjännitedirektiivin 

(LVD) 73/23/ETY ja polttomoottorikäyttöiset mallit täyttävät 

sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin 

89/336/ETY, sekä kumpaakin edellä mainittua koskevan muutosdirektiivin 

93/68/ETY vaatimukset. 

 

 

Lemillä 01.01.2009 

 

 

 

________________________ 

Jouni Mäkelä 

Toimitusjohtaja 
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INTYG FÖR UPPFYLLANDE AV EU-KRAV 

 
 
 
AGROMASTER OY 
Teollisuustie 8 
54710 LEMI 
FINLAND 
 
 
försakrar att maskinen 
 
PILKEMASTER EVO30 & PILKEMASTER EVO36 
 
från och med tillverkningsnumret 090001 
 
som har släppts ut på marknaden uppfyller maskindirektivet 98/37/EY och 
till det anslutna förändringar, samt de nationella förordningarna genom 
vilka direktivet och förändringarna trädet I kraft (Vnp 1314/94). Eldrift 
modell uppfyller dessutom lågsspänningsdirektiv (LVD) 73/23ETY, 
bensinmotordrift modell uppfyller elektromagnetisk EMC-direktiv 
89/336/ETY, och bade förenämda gällande förändringsdirektivets 
93/68ETY krav. 
 
 
Lemi 01.01.2009 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Jouni Mäkelä 
Verkställande direktör 



Vianetsintä / Felsökning

HÄIRIÖ / FEL HÄIRIÖN SYY / ORSAK SIVU NRO / SIDA
Ketjusahan voiteluhäiriö  - Voitelusylinterissä ilmaa 1

 - Voitelusylinterin säätö väärä 2

Kedjesåg får inte smörjolja  - Luft i smörjoljecylinder 1
 - Justering fel för smörjoljasylinder 2

Hydrauliikkaöljyn ylikuumeneminen/  - Pikaliikeen käyttö suurilla puilla 3
ketjusahan pyörintähäiriö  - Liian suuri kierrosnopeus 3

 - Ketjusahan venttiilikaran asento 3

Överhettning av hydraulikolja/  - Kontinuerligt använding av snabbhastighet 3
kedjesåg går inte  - För stor hastighet 3

 - Justering fel av kedjesågventil spindel 3

Kuljettimen hihna luistaa - Kuljettimen hihna löysällä 4
 - Kuljettimen hihna pyörii epäkeskeisesti 4
- Kuljettimen hihnassa / vetotelassa 4

epäpuhtauksia

Transportörband slirar  - Transportör band är lös 4
 - Smuts i transportörband 4 - Smuts i transportörband 4

eller dragvals

Sähkömoottorin ongelmat - Sähkökytkimen asento väärä 5
(SM ja SM/TR -mallit) - Väärä kytkentä 5

Elmotor problem  - Fel position av påslag 5
(Model SM eller SM/TR)  - Fel anslutningskoppling 5

Polttomoottorin käynnistysongelmat - Vettä polttoainejärjestelmässä 6
(PM ja PM/TR -mallit)  - Kuljettimen hihna juuttunut 6

- Väärä käynnistystapa 6
Bensinmotor startar inte
(Model PM eller PM/TR) - Vatten i bränslesystem 6

 - Transportörband har fastnat 6
Fel start metod 6

Öljyn lämpömittari rikki - Hydrauliöljyt ylikuumentuneet 7

Oljatermometer är söndig - Hydraulikolja är överhett 7

Saha ei uppoa puuhun - Sahaketju on tylsynyt 8
- Ketju teroitettu toispuoleisesti 8

Såget går inte i trän. - Sågkedjan har blivit avlagen. 8
- Sågkedjan är skärpat ensidigt 8



VIANETSINTÄ / FELSÖKNING 1.
Ketjusahan voiteluhäiriö

Voitelusylinterissä ilmaa

 - Irroita sylinterin pää ruuvista M4x25. Kuva 1. 
   Irroita tarvittaessa myös yläpään ruuvi.

 - Pumppaa sylinteriä (2) kunnes tunnet vastusta ja sahalta 
   tippuu öljyä.

 - Laita sylinterin pää paikoilleen ja varmista ettei sylinteri
   jumiudu ja laita ruuvi paikalleen.

 - Kiristä ruuvit kevyesti ja tarkista ketjusahan voitelu uudelleen.

Kuva 1 / Bild 1

Kedjesåg får inte smörjolja

Luft i smörjoljecylinder

 - Lösgör cylinderlock med skruv M4x25. Bild 1.
   Om behövs, lösgör också skruv i övredel

 - Pumpa cylinder (2) så länge att du känner mottryck
   och det börjar droppa från sågkedja.

2

   och det börjar droppa från sågkedja.

 - Montera cylinderlock.
 - Kolla att cylinder fastnar inte.
 - Montera skydd för oljepump.

 - Spänn skruvar lätt.

 - Kolla att smörjning av kedjesåg fungerar.



VIANETSINTÄ / FELSÖKNING 2.
Ketjusahan voiteluhäiriö

Voitelusylinterin säätö väärä

 - Löysää voitelupumpun alapäässä oleva 
   M30 (iso) mutteri.  Kuva 1.

 - Käännä hieman sylinterin alapään kiinnityslevyä. Kuva 2.
 - Kiristä kevyesti M30 (iso) mutteri. Kuva 1 / Bild 1

 - Tarkista ketjusahan voitelu uudelleen.

Kedjesåg får inte smörjolja

Justering fel för smörjoljasylinder

- Lösgör M30 mutter  i nederdel Kuva 2 / Bild 2
  av smörjoljasylinder. Bild 1.

 - Spänn M30 mutter.

 - Kolla att smörjning av kedjesåg fungerar.



VIANETSINTÄ / FELSÖKNING 3.
Hydrauliikkaöljyn ylikuumeneminen/
ketjusahan pyörintähäiriö

Liian suuri kierrosnopeus
 - Tarkista traktorin ulosoton kierrosluku
   suurin sallittu kierrosluku on 400r/min. Kuva 1

Ketjusahan venttiilikaran asento Kuva 1 / Bild 1
 - Vian havaitset parhaiten ahdistavana käyntiäänenä
 - Karan asento on väärä
 - Tarkista ketjusahan venttiilin ja sen päällä olevan
   läpän (A) kulma, jonka tulee olla
   hieman yli 90-astetta. Kuva 2.
 - Säädä läpän (A) asento oikeaksi ketjusahan
   rungossa olevasta kuusioruuvista. Kuva 3.
   HUOM! Varmista että ketjusaha on säädön aikana
   taka-asennossa.

   Varoitus! Kuva 2 / Bild 2
   HYDRAULIIKKAÖLJYN YLIKUUMENEMINEN 
   VAURIOITTAA LAITTEISTOA!

Överhettning av hydraulikolja/
kedjesåg går inte

A

kedjesåg går inte
Kuva 3 / Bild 3

För stor hastighet
 - Kolla att hastighet för kraftöverföring
   är inte över 400r/min. Bild 1

Justering fel av kedjesågventil spindel
 - Du känner fel som ovanlig ljud.

 - Kolla vinkel mellan kedjesågventil och läm (A)
   ovan på ventil. Vinkel borde vara ca. 90 grader. Bild2
   OBS! Säkra, att kedjkesåg är i bakläge under justering.

- justera vinkel rätt med skruv på ventilhus. Bild 3

  ÖVERHETNING AV HYDRAULIOKOLJA 
  ORSAKAR ALLVARLIGA SKADOR FÖR 
  UTRUSTNING!

A



VIANETSINTÄ / FELSÖKNING 4.
Kuljettimen hihna luistaa

Kuljettimen hihna löysällä

 - Kiristä kuljettimen hihna.

 - Kiristä M12 muttereita kuljettimen taittopäässä tasaisesti
   molemmin puolin.

Kuva 1 / Bild 1
 - Varmista kiristämisen jälkeen, että hihna pyörii keskeisesti.
   Kuva 2.

Kuljettimen hihna pyörii epäkeskeisesti

 - Kuljettimen hihnan hangatessa laitaan kiristä hankaavan
   puolen säätömutteria varovasti ja tarkista hihnan pyöriminen.
   Kuva 1.

Kuljettimen hihnassa / vetotelassa Kuva 2 / Bild 2
epäpuhtauksia

 - Puhdista vetotela  ja hihna mahdollisesta lumesta, jäästä ja
   muista epäpuhtauksista. Kuva 2 ja 3.

 - Taita kuljettimen jatko kuljetusasentoon ennen puhdistusta,
   jolloin, hihna on löysällä (helpottaa puhdistusta).

Transportörband slirarTransportörband slirar

 - Transportör band är lös Kuva 3 / Bild 3

 - Spänn transportörband.

 - Spänn M12 mutter på övre del av
  transportör så att transportörband 
  tar inte sidodelar transportörram.
  Bild 1.

 - Kolla att band går centralt.
   Bild 2.

- Smuts i transportörband eller dragvals.

 -Rengör dragvals (10703) och band av
  snö, is eller annat smuts.
  Bilder 2 och 3.



VIANETSINTÄ / FELSÖKNING 5.
Sähkömoottori ongelmat

 - Hätäseis kytkin on lauennut
   Varmista että hätäseiskytkin (punainen) on vapautettuna.

 - Sähkökytkimen asento väärä
   Käynnistä sähkömoottori kääntämällä katkaisin " Y "
   asentoon. Moottorin käynnistyttyä käännä katkaisin
   välittömästi "∆" asentoon.
   (kuva 1)

   Varoitus!
   Pitkäaikainen käyttö "Υ"asennossa
   aiheuttaa sähkömoottorin vaurioitumisen Kuva 1 / Bild 1

 - Väärä kytkentä
 - Tarkista virransyöttö ja liitäntäkaapelit

 - Tarkista yleismittarilla, että kaikki vaiheet tulevat
   virransyöttöön.
HUOM! Suositeltu max. Pituus virtakaapelille 50m
Varmista että virtakaapeli ei rullalla (virran kulku estyy)

Elmotor problem

 - Nödsstop-start är brinnat av
   Lös nödstop-start

Fel position av påslagFel position av påslag
  Starta elmotorn genom att vända strömbrytaren till "Y"
  - positionen. När motorn har startas vänd strömbytaren
   till "∆" -positionen. Bild 1

  Varning
  Långt använding i "Y" -position
  orsakar skada av elmotor

Fel anslutningskoppling
  Kolla ströminmatning och anslutningkablar

OBS! Rekommenderat max längd för strömkabel är 50 m
Säkrä att strömkabel är inte i rulla (ström hindras)



VIANETSINTÄ / FELSÖKNING 6.
Polttomoottorin käynnistysongelmat
(PM ja PM/TR -mallit)

Vettä polttoainejärjestelmässä
   Suojaa polttomoottori sateelta.
   Suojaa moottori huolellisesti kuljetuksen ajaksi.
   Poista mahdollisesti kertynyt vesi 
   avaamalla polttoainesuodatin. Kuva 1.
   Mikäli vettä on sylinterissä poista tulppa
   starttaa konetta, kuivaa tulppa ja laita takaisin.

Kuljettimen hihna juuttunut

 - Jos käynnistyksessä tuntuu poikkeuksellista vastusta,
   taita kuljettimen jatko, jolloin löystyy.
 - Käynnistä polttomoottori ja anna sen käydä lämpöiseksi
-  Pysäytä polttomoottori ja laita kuljetin käyttöasentoon

   HUOM!
   Kuljettimen hihna saattaa jäätyä talvisaikaan.

Väärä käynnistystapa

Katso ohjekirjan kohdasta 'Polttomoottorin
käynnistäminen' oikea käynnistystapa.

Bensinmotor startar inte
(Model PM eller PM/TR)

Vatten i bränslesystem
   Skydd bensinmotor när det regnar
   Skydd bensinmotor för transport
   Eliminera vatten genom att öppna 
   bränslefilter.  Bild 1.
   Om det är vatten i cylinder, lösgör tändstift,
   starta motor, torka tändstift och montera tillbaka.

Transportörband har fastnat

  - Om det finns ovanligt hård att starta 
    motor, orsak kan vara fastnat transporttörband.

  - Lösgör transportörband så att dragvals kan
    snurra lätt.

  Obs.
  Transportörband kan isa sig på vinter.

Fel start metod

Se kapitel 'Start av bensinmotor' 
i manual



VIANETSINTÄ / FELSÖKNING 7.
Öljyn lämpömittari rikki

Mikäli öljyn lämpömittari on rikkoutunut
on se oire siitä että öljyt ovat ylikuumentuneet, jonka
seurauksena mittapatsas on laajetessaan
hajoittanut mittarin.
HUOM! Öljyjen max. Käyttölämpötila n.80-astetta

Normaali öljyjen väri on lähes kirkas.
Mikäli hydrauliöljy on väriltää mustaa
on se merkki ylikuumentuneista öljyistä
ja mikäli öljyn väri on harmaa on sekaan
päässyt vettä. Molemmissa tapauksissa
öljyt tulee vaihtaa välittömästi.

Oljatermometer är söndrig

Om temperaturgivaren för hydrauloljan är trasig beror 
det på att hydrauloljan överhettats.
Hydrauloljetemperaturen får inte överskrida 80 grader.

Om hydrauloljan är svart beror det på att oljan överhettats.
Hydrauloljans normala färg är i det närmsta färglös.
Om hydrauloljan är grå finns det vatten i oljan.
I båda fallen måste oljan bytas omedelbart.



VIANETSINTÄ / FELSÖKNING 8.
Saha ei uppoa puuhun.

Mikäli saha ei uppoa puuhun on teräketju tylsynyt.

Mikäli saha uppoaa puuhun vähän matkaa ja pysähtyy
on se merkki ketjun toispuoleisesta tylsymisestä tai
teroituksesta.

(Katso käyttö- ja huolto-ohjeista kohta:
"Ketjusahan huolto").

Sågkedjan skär dåligt/inte i stocken.

Om sågkedjan skär dåligt är den slö och behöver filas/slipas.

Sågkedjan kan också vara skadad och då skall den bytas.

Se instruktionboken punkt:
"Service av sågkedjan").



09077-

VARAOSAT 

RESERVDELAR

SPAREPARTS

1 Runko varusteineen / Ramutrustning / Frame equipment

2 Ketjusahan varusteet / Kedjesvärd och utrustning / Chain and equipment

3 Vetopöytä varusteineen / Inmatningsbord och utrustning / Feeding system and equipment

4 Ristiterän varustelu / Klyvyxa och utrustning / Equipment of splitting blade

5 Nostajat (lisävaruste) / Stocklyft (Extra utrustning) / Wood lifter (Extra equipment)

6 Hydrauliikkajärjestelmä / Hydrauliksystem / Hydraulicsystem

7 Kuljetin varusteineen / Transportör och utrusting / Conveyor and equipment

8 Kuljetusalusta (lisävaruste) / Transportunderrede (Extra utrustning) / Trailer (Extra equipment)

9 Sähkömoottori varusteineen / Elmotor och utrustning / Electrical motor and equipment

10 Polttomoottori varusteineen / Bensinmotor och utrustning / Bensin motor and equipment

11 Ristiterä  6-os. (lisävaruste) / Klyvyxa 6-del (Extra utrustning) / Splitting blade 6 -part (Extra equipment)
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1

RUNKO VARUSTEINEEN

RAMUTRUSTNING

FRAME EQUIPMENT

Pos. Varaosanumero Nimike Kpl

Pos. Reservdelsnummer Beteckning St.

Item Spare part # Description Pcs

1 30101 Runko Pilkemaster EVO / Ram / Frame 1

2 30120 Vinotuki runkoon / Diagonalstöd för ram / Diagonal frame support 1

3 30103 Aisantuki / Stöd för dragbom / Support for beam 1

4 30115 Roskahöylä / Skärphyvel / Remover 2

5 90157 U-reunanauha / Kantband / Sidestring 1

6 30106 Käyttäjän suojahäkki / Skyddsgaller / Cover 1

7 30113 Kahdenkädenkäytön suoja / Skyddsplåt / Coverplate 1

8 30114 Käyttäjän suojapelti / Skyddsplåt / Coverplate 1

9 30118 Ketjusahan suojapelti / Skydd för såg / Coverplate for chainsaw 1

10 30104 Tukijalka sokallinen pyöreä / Stödben cirkulär / Supportbeam round 2

11 90036 Sokka / Sprint / Socket 3

12 30119 Rungon tuki / Stöd för ram / Support for frame 1

13 30102 Tukijalka sokallinen L-malli / Stödben L-modell / Supportbeam L-type 1

14 30116 Säätölevy / Justeringbräde / Adjusting plate 1

15 30123 Lukitsin / Låsning / Holder 1

16 30302 Vaneri 765x60 / Faner / Plywood 1

17 30301 Vaneri 765x90 / Faner / Plywood 1

18 30705 Kuljettimen lukitsin / Låsning / Lock 1

19 30220 Suojapelti säätölevyllä / Skyddsplåt med justeringbräde / Cover with adjusting plate 1

20 10309 Puristusjousi 2.5mm / Tryckfjäder / Spring 2





2
KETJUSAHAN VARUSTEET
KEDJESVÄRD OCH UTRUSTNING
CHAIN AND EQUIPMENT

Pos. Varaosanumero Nimike Kpl
Pos. Reservdelsnummer Beteckning St.
Item Spare part # Description Pcs

1 30207 Puunpainin / Klyvkolv / Wood rammer 1

2 90034 Kahvatuppi 25 mm / Handtag 25 mm / Grip 1

3 30214 Puun painimen rungon kiinnike / Klämma för klyvkolv ram / Bracket for wood rammer frame 1

4 30107 Puun pud. välitanko / Gapstång för vedhylla för sista biten / Middle beam for wood dropper 1

5 30221 Teräketjulaippa 158SLBA095  15" 325 1,5mm / Kedjesvärd / Chainsaw flange 1
6 30222 Teräketju Carlton K1C-72E (.325/1,33 mm) / Sågkedja / Chain 1

7 30203 Puunpainimen runko / Klyvkolv / Wood rammer frame 1

8 30110 Puun pituuden säätötangon kiinnike 2 / Klämma 2 / Bracket 2 1

9 30108 Puun pituuden säädön välitanko / Axel för vedlängdinställningen / Adjustmentbar for wood length 1

10 30206 Puun pituuden säätötanko / Axel för vedlängdinställningen / Adjustment bar for wood lenght 1

11 30407 Stoppari / Stoppare / Stopper / 1

12 30408 Stopparin lukitusruuvi / Låsningskruv av stoppare / Lockning screw for stopper 1

13 30208 Puun pituuden säädin / Vedlängdinställningen / Wood length adjusment 1

14 30111 Puun pituuden säätötangon kiinnike 1 / Klämma 1 / Bracket 1 1

15 90154 Laippalaakeriyksikkö SBPF 206 / Lager komplett / Flange bearing 2

16 30217 Voitelun säätölevy / Justering plåt för smörjning / Adjustment plate for lubrication 1

17 30202 Laipan kääntöakseli / axel för flän / rotatingshaft for chainsaw flange 1

18 30109 Puun pudotusläpän kiinnike / Klämma för  stupläm / Bracket for woodropper 1

19 30117 Puun pudotusläppä / Stupläm / Dropflap 1

20 30209 Laipan käännön välitanko / Gapstång för flän / Gap beam for flange 1
21 90155 Laippalaakeriyksikkö UFL001 / Lager komplett / Flange bearing 2

22 30204 Käyttökahva / Handtag / Handle bar 1

23 30216 Ketjusahan kääntölevyn lukitus / Låsning för infästningplatta / Lock for rotateplate 1

24 30215 Ketjusahan kääntölevy / Infästningsplatta för sågen / Rotateplate for chainsaw 1

25 30201 Ketjusahan runko / Ram för sågsvärdet / Frame for chainsaw 1

26 30608 Ketjusahan ohjauslevy /  /Guiding plate for chainsaw 1

27 30213 Laipan kiinnitys välilevy / gapplåt för flän / Gap plate for flangefix 1

28 30210 Laipan korotuskiila (Jonsered) / Förhöjningskil för kedjesvärdet / Raisingkey of flange 1

28 30211 Laipan korotuskiila (Oregon) / Förhöjningskil för kedjesvärdet / Raisingkey of flange 1

29 30218 Pöytään sahauksen estin / Stoppare / Stopper 1

30 30205 Laipan kiinnityslevy / Fäste för kedjesvärd / Connection plate for flange 1

31 10207 Ketjun kiristinluisti / Kedjes lås / Tightening plate for chain 1

32 10209 Teräketjun vetoratas / Drev för sågkedja / Pullwheel of chain 1

33 30219 Puruohjuri / Styrplåt för sågspån / Guide plate for sawdust 1
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3
VETOPÖYTÄ
INMATNINGSBORD OCH UTRUSTNING
FEEDING SYSTEM AND EQUIPMENT

Pos. Varaosanumero Nimike Kpl
Pos. Reservdelsnummer Beteckning St.
Item Spare part # Description Pcs

1 30303 Tukirullan runko / Ram till stödrullar / Frame of supportroller 1

2 30304 Tukirulla / Stödrullar / Supportroller 1

3 30305 Syöttöpöydän lukitsin / Inmatningsbord fast / Feedingtable lock 1

4 30306 Syöttöpöydän jatkeen sarana 1  / Gångjärn 1 / Hinge 1 1

5 30309 Syöttöpöydän jatkeen sarana 2 / Gångjärn 2 / Hinge 2 1

6 30307 Syöttöpöydän jatke / Tillägg för inmatningsbord / Feedingtable addition 1

7 30308 Syöttöpöytä kiinteä / Inmatningsbord fast / Feedingtable fixed 1

8 10213 Laippalaakeriyksikkö UFL205 / Lager komplett / Flange bearing 2
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4
RISTITERÄ
KLYVYXA OCH UTRUSTNING
EQUIPMENT OF SPLITTING BLADE

Pos. Varaosanumero Nimike Kpl
Pos. Reservdelsnummer Beteckning St.
Item Spare part # Description Pcs

1 30401 Ristiterä 4-os / Klyvyxa 4-del / Crossblade 4-section 1

2 30404 Ristiterän säätökahva / Justeringhandtag för klyvyxa / Adjustment handlebar for crossblade 1

3 30403 Ristiterän säädön välitanko/ Mellanbar för klyvyxa justering / Middlebar for crossblade adjustment 1

4 30414 Ristiterän säädin / Justering av klyvyxa / Crossblades adjustment 1

5 30413 Ristiterän säädön välilevy / Mellanplåt för klyvuxa justering / Middleplate for crossblade adjustment 1
6 30412 Ristiterän lukitus / Låsning för klyvyxa / Locking for crossblade 1

7 30416 Männän liukupala / Flytbit / Slideplate for piston 6

8 30406 Halkaisumäntä 36 / Klyvkolv 36 / Splitpiston 36 1

9 90169 Puristusjousi d=4, D=25, Lo=88 nousu 1 / Tryckfjäder / Spring 1
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5
NOSTAJAT (LISÄVARUSTE)
STOCKLYFT (EXTRA UTRUSTNING)
WOOD LIFTER (EXTRA EQUIPMENT)

Pos. Varaosanumero Nimike Kpl
Pos. Reservdelsnummer Beteckning St.
Item Spare part # Description Pcs

1 30501 Aisa / Skackel / Beam 1
2 30502 Nostajan varsi / Lyftarm / Lifter arms 2

3 30503 Nostajan välitanko/ Mellanstav / Lifters midbeam 1

4 30504 Nostajan koukku / Länk / Hook 1

5 30505 Nostajan pystyyn lukitus / Låsning för stocklyft / Lock for wood lifter 1





6
HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ  
HYDRAULIKSYSTEMET 
HYDRAULIC SYSTEM 

Pos. Varaosanumero Nimike Kpl St. Pcs
Pos. Reservdelsnummer Beteckning
Item Spare part # Description PM PM/TR SM SM/TR TR

1 30603 Sylinteri / Cylinder / Cylinder 1 1 1 1 1
2 30602 Sylinteri / Cylinder / Cylinder 1 1 1 1 1
3 30645 T-Haara (3/4") / T-nippel / T-joint 2 2 2 2 2
4 90081 Vastaventtiili (ulkokierre) / Backventil / Countervalve 1 1 1 1 1
5 30601 Hydrauliöljytankki / Hydraul öljetank / Hydraulic oiltank 1 1 1 1 1
6 Sähkömoottori & Polttomoottori  / Elmotor & Bensin motor  / Electric motor & Compustin engine 1 1 1 1
7 10601 / 11004 Pumppu (SM / PM) / Pump (SM / PM) / Pump (SM / PM) 1 1 1 1
8 10644 & 90058 Vaihtovastaventtiili + kuula (14mm) / Backventil + lagerkula / Countervalve + ball 1 1
9 90171 Vastaventtiili (sisäkierre) / Backventil / Countervalve 1 1 1 1 1

10 10636 Sahanmoottori (2/9cm3) / Hydraulmotor / Hydraulicmotor 1 1 1 1 1
11 10601 Traktoripumppu / Traktorpump / Tracktorpump 1 1 1
12 10637 Geroottorimoottori 250 cm3 / Gerotormotor / Gerotormotor 1 1 1 1 1
13 10654 Ketjusahaventtiili / Kedjesvärdventil / Chainsawvalve 1 1 1 1 1
14 30636 Patruunaventtiili (150bar) / Patronventil / Cartridgevalve 1 1 1 1 1
15 30609 & 30610 Paluusuodatin, runko+suodatin (HF502-29) / Filter, fram+filter / Filter, frame+filter 1 1 1 1 1
16 30635 Patruunaventtiili (100bar) / Patronvalve / Cartridgevalve 1 1 1 1 1
17 10603 Pikaliikeventtiili / Ventil / Valve 1 1 1 1 1
18 30646 T-Haara 1/2" / T-Nippel / T-Joint 1 1 1 1 1
19 90119 T-Kappale  (1") / T-Stycke / T-Block 1 1 1 1 1
20 30611 Hydrauliikkaletku (3/4") 1960mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
21 30612 Hydrauliikkaletku (3/4") 480mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
22 30613 Hydrauliikkaletku (3/4") 585mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
23 30614 Hydrauliikkaletku (1/2") 700mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
24 30615 Hydrauliikkaletku (1/2") 2360mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
25 30616 Hydrauliikkaletku (1/2") 570mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1
26 30617 Hydrauliikkaletku (1/2") 1680mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
27 30618 Hydrauliikkaletku (1/2") 830mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
28 30619 Hydrauliikkaletku (1/2") 970mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
29 30620 Hydrauliikkaletku (1/2") 800mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1
30 30621 Hydrauliikkaletku (1/2") 850mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1
31 30622 Hydrauliikkaletku (1/2") 600mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
32 30623 Hydrauliikkaletku (1/2") 320mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
33 30624 Hydrauliikkaletku (1/2") 530mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
34 30625 Hydrauliikkaletku (1/2") 1230mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
35 30626 Hydrauliikkaletku (1/2") 510mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
36 30627 Hydrauliikkaletku (1/2") 1150mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1 1 1
37 30628 Hydrauliikkaletku (1/2") 590mm / Hydraulslang / Hydraulic hose 1 1 1
38 30629 Hydrauliikkaletku (1") imu 520mm / Susslang / Suction hose 1
39 30630 Hydrauliikkaletku (1") imu 620mm / Susslang / Suction hose 1 1 1 1 1
40 30631 Hydrauliikkaletku (1") imu 270mm / Susslang / Suction hose 1 1
41 30632 Hydrauliikkaletku (8mm) ylivuoto 230mm / Överläcka slang / Overload hose 1 1 1 1 1
42 30633 Hydrauliikkaletku (8mm) ylivuoto 365mm / Överläcka slang / Overload hose 1 1 1 1 1
43 30634 Hydrauliikkaletku (8mm) ylivuoto 950mm / Överläcka slang / Overload hose 1 1 1 1 1
44 10216 T-Haara (8mm) / T-Nippel / T-Joint 1 1 1 1 1
45 10642 T-Haara 1/2" / T-Nippel / T-Joint 1 1 1 1 1





7
KULJETIN 
TRANSPORTÖR
CONVEYOR

Pos. Varaosanumero Nimike Kpl
Pos. Reservdelsnummer Beteckning St.
Item Spare part # Description Pcs

1 30707 Hihna L=7820 mm B=240 PM03- / Band / Belt 1

2 10709 Kola / Medbringare / Rake 10

3 10710 Hihnan liitoskappale / Skarvstycke / Connecting piece 2

4 10720 Kuljettimen jatko-osa / Transportörs fortsättning / Endpart of conveyor 1

5 10721 Taittotelan kiinnike (käytön puoli) / Topplåt trp band, vänster / Fastening for freedrum (drive side) 1

6 10737 Sarana yläosa vasen / Gångjärn överdel vänster / Hinge upper left 1

7 10732 Kuljettimen kannatintuki / Stödd för transportör / Conveyor support 1

8 10723 Sarana yläosa oikea / Gångjärn överdel höger / Hinge upper right 1

9 10719 Kuljetintuki / Stödd för transportör / Conveyor support 1

10 10722 Taittotelan kiinnike (vapaapuoli) / Topplåt trp band, höger / Fastening for free drum (free side) 1

11 10705 Taittotela + kuulalaakerit 6204 - 2RS (2 kpl) / Vals + Kullager / Free drum + bearings 1

12 10711 Vinssi / Vinsch / Winsch 1

13 10712 Vinssin hihna / Vinschband / Winsch belt 1

14 30703 Kuljettimen alapelti (käytön puoli) / Bottenplåt trp band, vänster / Bottomplate of conveyor (drive side) 1

15 10729 Kuljettimen alkuosan ja jatko-osan lukitsin / Låshake trp band / Lock between first and endpart of 2

16 30705 Kuljettimen kiinnitys / Transportörs toppplåt / Conveyor bracket 1

17 10730 Kuljettimen alapääntuki / Stöd för nederdel / Support for lower end 1

18 30702 Kuljettimen alapelti (vapaa puoli) / Bottenplåt trp band, höger / Bottomplate of conveyor (free side) 1

19 10213 Laippalaakeriyksikkö, valurauta UCFL205 / Lager komplett / Flangebearing 1

20 90149 lukitsimen vetojousi / Fjäder / Spring 1

21 10703 Vetotela / Dragsvals / Drive drum 1

22 10724 Sarana alaosa oikea / Gångjärn nederdel höger / Hinge lower right 1

23 10725 Sarana alaosa vasen / Gångjärn nederdel vänster / Hinge lower left 1

24 30701 Kuljettimen alkuosa / Transportörs förrä del /  First part of conveyor 1

25 10731 Kuljettimen alapellintuki / Ställ för bottenplåt / Support for bottomplate of conveyor 1

26 10733 Sovitinrengas moottorille / Anpassare för motor / Adapter ring for motor 1

27 10637 Geroottorimoottori 250 cm3 / Gerotormotor / Gerotormotor 1

30704 Tuotetarra Pilkemaster EVO / Produktdekal / Product decal 2
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8
KULJETUSALUSTA (LISÄVARUSTE)
TRANSPORTUNDERLÄGE (EXTRA UTRUSTNING)
TRAILER (EXTRA EQUIPMENT)

Pos. Varaosanumero Nimike Kpl
Pos. Reservdelsnummer Beteckning St.
Item Spare part # Description Pcs

1 10802 Levypyörä+rengas / Hjul + däck / Wheeldisc + tire 2

2 10808 Kuulakytkin / Koppling / Coupling 1

3 30801 Aisan jatko (mobil) / Dragbom (mobil) / Extension for pullbeam (mobil) 1

4 10811 Nokkapyörän kiinnike / Fäste till fronthjul / Fasterning for nose wheel 1

5 10809 Nokkapyörä / Fronthjul / Nosewheel 1

6 10801 Akseli jarruton / Axel utan broms / Axle without brakes 1

7 10807 Valosarja / Ljusserie / Light set 1

8 10805 Lokasuojan kiinnike, oikea / Fäste till stänkskärm, höger / Fastening for fender, right 1
9 10804 Lokasuojat / Stänkskärm / Fenders 2

10 10810 Lokasuojan kiinnike, vasen / Fäste till stänkskärm, vänster / Fastening for fender, left 1
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9
SÄHKÖMOOTTORI
ELMOTOR OCH UTRUSTNING
ELECTRICAL MOTOR AND EQUIPMENTS

Pos. Varaosanumero Nimike Kpl
Pos. Reservdelsnummer Beteckning St.
Item Spare part # Description Pcs

1 10901 Sähkömoottori 380 V / 7,5 kW/ 1500 rpm / Elmotor / Elecrical motor 1

1 10902 Sähkömoottori 220 V / 7,5 kW/ 1500 rpm / Elmotor / Elecrical motor 1

2 10903 Käynnistin täydellinen 380 V / El-påslag komplett / Starter complete 1

2 10904 Käynnistin täydellinen 220 V / El-påslag komplett / Starter complete 1

3 30902 Sähkömoottoripeti / Platta för elektrisk motor / Bed for electric motor 1

4 10601 Hydraulipumppu 2/25 cm3 / Hydraulpump / Hydraulic pump 1

5 10907 Pumpun laippa LS 300 / Fläns för pump / Flange for pump 1

6 10908 Välikytkin ND16 / Koppling / Coupling 1

7 90127 Vedonpoistonysä M32 x 1,5 / Avdragare / Pullremover 2

8 10690 Kiila SNP2 pumppu/moottori / Kile SNP2 hydraulikpump/motor (10601&11004&10636) / Key SNP2 pump/motor 1

9 30901 Sähkökotelon kannake / Stöd för elbox / Support for electornicbox 1
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10

POLTTOMOOTTORI

BENSINMOTOR OCH UTRUSTNING

COMPUSTION ENGINE AND EQUIPMENT

Pos. Varaosanumero Nimike Kpl

Pos. Reservdelsnummer Beteckning St.

Item Spare part # Description Pcs

1 11001 Polttomoottori 13 hp / Bensin motor / Compustion engine 1

1 11002 Polttomoottori 13 hp, sähköstartilla / Bensin motor med elstart/ Bensin motor by electrical start 1

2 11004 Hydraulipumppu 2/11 cm3 kierteellä / Hydraulpump / Hydraulic pump 1

3 11005 Pumpun laippa / Fläns för pump / Flange for pump 1

4 90128 Kiila1/4" x 1/4" / Kil / Key 1

5 11006 Välikytkin Spidex 25,4 mm / Koppling / Coupling 1

6 31001 Polttomoottorin peti / Platta för Förbränningsmotor / bed for compustion engine 1

7 10690 Kiila SNP2 pumppu/moottori / Kile SNP2 hydraulikpump/motor (10601&11004&10636) / Key SNP2 pump/motor 1



1



11
RISTITERÄ 6-OS. (LISÄVARUSTE)
KLYVYXA 6-DEL (EXTRA UTRUSTNING)
SPLITTING BLADE 6-PART (EXTRA EQUIPMENT)

Pos. Varaosanumero Nimike Kpl
Pos. Reservdelsnummer Beteckning St.
Item Spare part # Description Pcs

1 30402 Ristiterä 6-os / Klyvyxa 6-del / Crossblade 6-section 1
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