
KÄYTTÖOHJE
Moottorisahaohjain

NK-255

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä
1. Käytä hengityssuojainta
2. Käytä kuulosuojaimia
3. Käytä suojakäsineitä
4. Käytä aina suojalaseja!



Olemme erittäin tyytyväisiä käyttäessäsi tätä korkealaatuista ketjusahan lisälaitetta.
Tämä lisälaite muuttaa ketjusahan liikuteltavaksi sahaksi. 
Moottorisahaohjain on erinomainen työkalu puusepille ja pienimääräiseen puuntyöstöön.
Kehitämme tuotetta jatkuvasti. Jos tekniset ohjeet ja osat eroavat käyttöohjeessa kuvatuista, 
katso varsinaista tuotetta. 

• Ole erittäin varovainen pyörivän sahaketjun käytön aikana!
• Älä koskaan asenna tai pura mitään lisälaitteen osia ketjusahan käydessä.
• Älä koskaan anna lasten käyttää konetta.
• Älä koskaan käytä konetta huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
• Älä anna lasten, lemmikkien ja sivullisten kulkea käyttöalueelle. 
   Pidä heidät vähintään 10 metrin etäisyydellä.
• ÄLÄ käytä ketjusahaa suljetuissa tiloissa, koska moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia.
• Käytä aina suojavaatteita, käsineitä, suojalaseja ja kuulosuojaimia käytön aikana. 
   Suosittelemme myös pölynaamarin käyttämistä.

Aloitus

Tärkeää

Osa Määrä Kuvaus

1 2 Siipimutteri 
(kuvasta poiketen)

2 0 ei käytössä

3 2 Lukkomutteri (ei käytössä 
jos ruuvia käytetään)

4 2 U-kiristin
5 2 Pylvään kiinnitin

6 - Kuusiomutteri 
(käytä osa 15)

7 15 Litteä aluslevy
8 2 Päätykannatin
9 8 Säätöpultti

10 2 Paksu kisko
11 2 Kuusiopultti
12 2 Painelevy
13 2 Kiinnityskannatin
14 1 Etusuoja
15 7 Liitäntämutteri
16 2 Päätykansi
17 1 Sidetanko
18 2 Nostopylvään suoja
19 1 Asennus- / irrotuspalkki
20 1 Kiinnityskannatin
21 1 Kiinnitysputki
22 1 Säätöpylväs
23 2 Lukkoaluslevy
24 1 Kahva
25 1 Kahva
26 1 Avain

Osaluettelo

Osaluettelo tuotteen kasaamista varten.



Kokoonpano-ohjeet
VAIHE 1 (Katso kuva 1)
Kiinnitä yhdystanko (osa 17) ja kahva (osa 25) asennus-/irrotuspalkkiin (osa 19) kahdella 5/16 - 18x3/4 
kannatinpultilla (osa 9), kahdella lukkoaluslevyllä (osa  23) ja yhdellä 5/16 kuusiokantamutterilla (osa 6) 
ja yhdellä liitäntämutterilla (osa 15). Kiinnitä laite sitten säätökiskoihin (osa 10) kahdella 5/16-18 
kannatinpultilla (osa 9) yhdellä 5/16 litteällä aluslevyllä (osa 7) ja kahdella 5/16 -18 liitäntämutterilla 
(osa 15).

KUVA 1
Asennus- / irroituspalkki 	LÖYSÄÄ PITKIÄ 

MUTTEREITA 
ASENNUS-
/IRROTUSOHJAIMEN 
SÄÄTÄMISEKSI 
PAKSUUSKISKOILLA. 
SEN TULEE AINA 
OLLA TUKIN 
SAHAUKSEN 
KESKIPISTEESSÄ. 

VAIHE 2 (Katso kuva 2)
Kiinnitä päätykannatin (osa 8) säätökiskoihin (osa 10) kahdella 5/16 - 18 x 3/4 kannatinpultilla (osa 9) 
kahdella 5/16 litteällä aluslevyllä (osa 7) ja kahdella 5/16 -18 kuusiokantamutterilla (osa 6). 
Kiristä kuusiokantamutterit vain sormitiukkuudelle.
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KUVA 2

	KALIBROINNIT 

	KETJULAIPPA 
	KIINNITYSSUOJAT 

Sivunäkymä / etupääty

Liu’uta liukukannattimen pultti
paksuuskiskojen kiskoissa
paikoilleen kuvassa esitetyllä tavalla

Kohdista tämä päätykannattimen pinta 
säätöpylvään kalibrointien mukaan halutun 
sahauspaksuuden saamiseksi.
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KUVA 2
Ylänäkymä / etupääty

VAIHE 3 (Katso kuva 3)
Kiinnitä 2. päätykannatin (osa 8) paksuuskiskoihin (osa 10) kahdella 5/16 -18 x 3/4 kannatinpultilla 
(osa 9) kahdella 5/16 litteällä aluslevyllä (osa 7) ja kahdella 5/16 -18 kuusiokantamutterilla (osa 6). 
Kiristä nyt kuusiomutterit. 
Varmista, että päätykannattimet ovat paksuuskiskojen tasalla (katso kuva III ylänäkymä).

KUVA 3
Sivunäkymä / painepääty
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KUVA 3
Ylänäkymä / painepääty

Päätykannatin
paksuuskiskojen
tasalla

Kahva 
päätykannattimen 
tasalla
(vain tämä pääty)



VAIHE 4 (katso kuva 2 & 3)
Työnnä kahva päätykannattimien suurten reikien läpi. Kiinnitä kahva painepäätyyn 
(Kuva 3) päätykannattimen tasalle # 10-32 x 11/2 kartiopääruuvilla (osa 1) # 10 lukkoaluslevyllä 
(osa 2 ) ja # 10-32 kuusiokantamutterilla ( osa 3 ). Tämä koskee myös etupäätyä (Kuva II) mutta 
älä kiristä mutteria.
VAIHE 5 (katso kuva 2 Sivunäkymä)
Aseta kaksi 5/16 - IB x 3 kuusiokantapulttia (osa 11) 5/16 litteiden aluslevyjen läpi säätöpylvään 
reikiin (osa 22). Työnnä pultit etusuojan (osa 14) ja sitten kiinnityskannattimen (osa 20) läpi. 
Mutterit on hitsattu kiinnityskannattimeen. Kiinnitä kuusiokantapultit (osa 11) ensin kannattimen 
alamuttereihin. Jätä löysälle niin, että ketjulaipan asennukseen jää tilaa.

VAIHE 6 (katso kuva 3 Sivunäkymä)
Aseta kaksi 5/16 -18 x 3 kuusiokantapulttia (osa 11) 5/16 litteiden aluslevyjen (osa 7), 
säätöpylvään (osa 12) läpi kiinnityskannattimen (osa 13) alamuttereihin. Jätä löysälle niin, että 
ketjulaipan asennukseen jää tilaa.

VAIHE 7 (Katso kuva 2)
Kiinnitä etupylväs päätykannattimeen U-kiinnittimellä (osa 4) pylväskiinnike (osa 5) kahdella 5/16 
litteällä aluslevyllä (osa 7) ja kiinnitysmuttereilla (osa 15). Kiristä kiinnitysmutterit (osa 15), kun 
kalibroinniksi on asetettu 3” (katso kuva 11 sivunäkymä).

VAIHE 8 (Katso kuva 3)
Kiinnitä paine-etupylväs päätykannattimeen U-kiinnittimellä (osa 4) pylväskiinnike (osa 5) 
kahdella 5/16 litteällä aluslevyllä (osa 7) ja kiinnitysmuttereilla (osa 15). Kiristä kiinnitysmutterit 
kun kalibroinniksi on asetettu 3” (katso kuva 11 sivunäkymä).

KUVA 4

KUVA 5

Ketjun liike

Ketjun liike

Päätykannatin siirretty
alas paksuuskiskoille
lyhyemmille
ketjulaipoille



VAIHE 9
Työnnä ketjulaipan kärki työntöpään kiinnityssuojien väliin ja etupäädyn kiinnityssuojiin (katso kuva 
IV& V). Työnnä laippa työntöpään läpi, kunnes saha on 1 tuuman etäisyydellä työntöpään pylväästä 
(osa 12). Keskitä kiinnityssuojat laippaan ja kiristä kuusiokantapultit (osa 11). Säädä sahan etupäätyä 
(kuvat IV & V - katso takasivu) niin, että etusuoja ohittaa ketjun pään ja kiinnityssuojat eivät kosketa 
ketjulaipan hammaspyörään. Tee tämä löysäämällä muttereita (osa 6), pitämällä kannattimesta (osa 
8) ja työntämällä pylväs- ja kannatinkokoonpanon paikalleen. Kiristä mutterit (osa 6) ja mutteri (osa 3) 
kannattimeen (osa 8) kahvan (osa 21) kiinnittämiseksi paikalleen. 
Varmista, että kiinnityssuojat on keskitetty ketjulaipalla ja kiristä kuusiokantapultit (osa 11). Tarkasta, 
että kaikki mutterit ja pultit ovat kireällä. Asenna päätysuojat (osa 16 & 18). Saha on nyt käyttövalmis.

Tukkien sahaaminen laitteella

Särmäyskisko

Ohjauslaudat

Kulmarauta

2” x 2” tukki

Ohjauskisko
sijoitettu

Ohjauskisko

Terä

Saha

Sahan asento

Ohjauskiskon tai ohjauslaudan valmistelu

Ensimmäisen sahauksen valmistelu
Sijoita ohjauskisko tai laita tukin päälle ja kiinnitä se. Ohjauskiskon on suojattava vähintään 
6 tuumaa tukin päätyjen ulkopuolella niin, että saha jättää tasaisen ja suoran jäljen. 
Tämä perus- tai ensisahaus määrittää kaikkien seuraavien sahausten tarkkuuden. 
Varmista, että tämä on asetettu ja tämä auttaa tukin hyödyntämisen parhaalla tavalla.



Toisen sahauksen valmistelu
Poista ohjauskisko ja ensimmäinen lauta. Jos haluat “sahata tukin suoraan”, säädä saha halutulle 
sahaussyvyydelle ja sahaa tukki tässä asennossa. Suoran ja tasaisen sahauksen saamiseksi, pidä 
sahan kiskot tasalla ja kosketuksessa tukkiin. Tietyn kokoisen ”PELKAN” tuottamiseksi, laske saha 
toisen sahauksen suorittamiseksi. Kiilaa tämä sahaus auki sahan liikkuessa ulos sahausurasta 
ketjulaipan juuttumisen estämiseksi. Tämä toinen sahaus muodostaa ensimmäisen sahauksen 
mukaisen pinnan. Muista pitää asennus-/irrotusohjain tukin keskellä sahan työntämiseksi si-
sään ja ulos sahausurassa.

Kolmannen sahauksen valmistelu
Kierrä tukkia 90 astetta, kiinnitä tukki tiukkaan ja asenna ohjauskisko. 
Käytä suorakulmaa varmistaaksesi, että kolmas särmäyssahaus on oikeassa kulmassa 
ensimmäisen ja toisen sahauksen pintojen kanssa.

Valmis
ensimmäinen
sahaus

Sahan asento

Toisen
sahauksen
linja

Sahaaminen

Terä

Sahan asento

Toinen
sahaus

Ohjauskisko on
kohdistettu
suorakulmalla

Kolmas sahaus

Terä

Tukki käännetty 90ast
Kiinnitetty



Pelkan muuttaminen laudaksi
Voit nyt aloittaa pelkan muuttamisen laudaksi. 
Poista pelkka ja ohjauskisko. Määritä tuotettavien lautojen tai lankkujen paksuus ja aseta mitta 
oikeaan paksuuteen. Muista, että saha liukuu ulos tasaiselta pinnalta jokaisen sahauksen jälkeen, 
joten varmista, että asennus-/irrotusohjain on keskitetty pelkalle varmistaaksesi, että saha siirtyy 
sahausuraan ja poistuu siitä oikein.

Mittapuutavaran sahaus laudoista
Kun haluat sahata mittapuutavaraa; kokoa sahatut laudat esitetyllä tavalla ja kiinnitä ne tiukkaan. 
Säädä paksuusmitta sahataksesi 2” x 2’ puutavaraa. 2” x 6”, tai 2” x 12” esimerkkinä. Huomaa, että 
jos erikokoista puutavaraa sahataan samasta tukista, kuten 4” x 4”x, 
6” x 6”, 4” x 8” jne. on eri mitat huomioitava edellisen sahauksen yhteydessä. Katso vaihe 5.

Kolmas
sahaus valmis

Asennus- /
irroituspalkki



Puutavaran-pelkkojen-palkkien-jne. sahaaminen suurista tukeista
Suurten tukkien halkaisemiseksi kahteen tai useampaan osaan, toimi vaiheiden 2 - 4 mukaan. Näi-
den raskaiden kappaleiden kokoa hallitaan paksuusrungon asetuksella. Ohjauskiskoa käytetään 
samalla tavalla kuten aiemmin kuvattu. Sahaus voi vaatia uran kiilaamista auki sen painon vuoksi. 

Sahaaminen

Raskaiden palkkien
tuottaminen

Pitkien palkkien tuottamisen valmistelu
Suosittelemme alkusahauksen suorittamista ennen erittäin pitkien palkkien sahaamista. 
Ennen ohjauslaudan asettamista (2” x 6” tai 2” x 12”), naulaa 2 naulaa kumpaankin päähän (tasalle) 
ja vedä vahva lanka naulasta toiseen. Naulaa naulat narun korkeudelle ohjauskiskon pitämiseksi 
tasalla ja paikallaan (A) Sijoita ohjauslevy naulojen päälle ja leikkaa n. 3/4 ohjauskiskon pituudesta, 
nosta sahaa ja työnnä ohjauskiskoa naulojen päällä (B) Jatka sahaamista tällä tavalla, 
kunnes ensimmäinen sahaus on valmis.
 

Taso



Särmäyskiskoa isompien tukkien sahaaminen

Vaaditut työkalut; vesivaaka. Vasara. 4" Naulat, a 2 x 8 lauta ja nailon- tai muovilankarulla.
 
1. Naulaa kaksi naulaa tukin kumpaankin päähän.
2. Tasaa naulat vesivaa’alla kummastakin päästä esitetyllä tavalla.
3. Tasaisen sahauksen saamiseksi, mitta naulojen yläosa an tukin keskiosasta tulee olla sama 
    molemmissa päissä.
4. Venytä kestävä muovi- tai nailonnaru naulaperien väliin.
5. Naulaa naulat narun korkeudelle koko tukin pituudella. Naulaa naulat n. 90 Cm välein.
6. Sijoita 2 x 8 lauta naulojen päälle ohjaimeksi. Työnnä lautaa eteenpäin sahauksen edistyessä.

Taso

C/L

Tarvittavat työkalut: vesivaaka, vasara. 4” Naulat, a 2 x 8 lauta ja nailon- tai muovilankarulla. 
1. Naulaa kaksi naulaa tukin kumpaankin päähän. 
2. Tasaa naulat vesivaa’alla kummastakin päästä esitetyllä tavalla.
3. Sido naula yhteen naulaan ja venytä naru yhdestä naulasarjasta toiseen. 
4. Naulaa naulat narun korkeudelle tukitasolle esitetyllä tavalla. Lyhyemmillä tukeilla. Kaksi lisänaulaa 
keskellä riittävät.
5. Säädä sahan sahaussyvyys ja seuraa lautaa ensimmäisen sahauksen aikana. Siirrä lautaa tarvittaes-
sa sahauksen edistyessä

Käyrien tai epäsäännöllisten tukkien sahaaminen

Ohjauslauta
2 x 8Liukuva lautaNaulat

Naulat

Ohjauslevy

Taso

Maahantuoja / importör:
Tamforce Group, Finland


