
BRUKSNVISNING
Timmerjigg

NK-255

Läs genom bruksanvisningarna före användning av apparaten
1. Använd andningsskydd
2. Använd hörselskydd
3. Använd skyddshandskar
4. Anväd alltid skyddsglasögon!



Tack för att du använder detta högklassiga tillbehör för fräsning med motorsåg!
Detta tillbehör förvandlar din motorsåg till en bärbar fräsmaskin som är det perfekta verktyget för 
husägare, möbelsnickare och snickare.
Vi utvecklar kontinuerligt produkten. Om specifikationen eller delarna inte stämmer överens med in-
nehållet i denna bruksanvisning, hänvisa till den faktiska produkten!

•Var extremt försiktig med den roterande sågkedjan!
•Montera eller demontera aldrig någon del av detta tillbehör när motorsågen är igång.
•Låt aldrig barn använda maskinen.
•Använd inte maskinen om du är under påverkan av droger, alkohol eller läkemedel.
•Låt aldrig barn, husdjur eller åskådare komma in ianvändningsområdet. 
   Håll dem på minst 10 meters avstånd.
•ANVÄND INTE motorsågen i ett slutet utrymme eftersom avgaserna från motorsågen innehåller 
   kolmonoxid.
•Bär alltid skyddskläder, handskar, skyddsglasögon, hörselskydd under drift. 
  Det rekommenderas också att mananvänder dammask.

Början 

Viktig

Osa Määrä Kuvaus

1 2 Vingmutter
(till skillnad från bilden)

2 0 Används inte

3 2 Låsmutter (använd inte om 
skruven används)

4 2 U-klämma
5 2 Stolpklämma

6 - Sexkantmutter 
(använda punkt 15)

7 15 Platt bricka
8 2 Ändfäste
9 8 CRG-bult

10 2 Tjock skenan
11 2 Sexkantbult
12 2 Dragkraftsänd
13 2 Klämfäste
14 1 Nosskydd
15 7 Kopplingsmutter
16 2 Ändhylsa
17 1 Dragstång
18 2 Stigstångshylsa
19 1 På- / av-stång
20 1 Klämfäste
21 1 Fixeringsrör
22 1 Närl stolpe
23 2 Låsbricka
24 1 Handtag grepp
25 1 Handtag
26 1 Skiftnyckel

Dellista



Monteringsanvisningar
STEG 1 (Se bild I)
Fäst dragstången (punkt 17) och handtaget (punkt 25) till på/av-stången (punkt 19) med två 5/16-18x3/4 
rundskruvar (punkt 9), två låsbrickor (punkt 23) och en 5/16 sexkantmutter (punkt 6) och en kopplings-
mutter (punkt 15). Fäst sedan enheten till tjockleksskenor (punkt 10) med två 5/16-18 rundskruvar 
(punkt 9), en 5/16 platt bricka (punkt 7) och två 5/16-18 kopplingsmuttrar (punkt 15).

BILD I
OVANIFRÅN/PÅ/AV-STÅNG

STEG 2 (Se bild II)
Fäst ändfästet (punkt 8) till tjockleksskenor (punkt 10) med två 5/16-18x 3/4 rundskruvar (punkt 9), 
två 5/16 brickor (punkt 7) och två 5/16-18 sexkantmuttrar (punkt 6). Dra endast åt sexkantmuttrarna 
med fingrarna.
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BILD II
Sidovy / nosände

För ner rundskruvarna längs med 
kanalen för tjockleksskenan enligt bilden

Ställ upp denna yta på ändfästen med 
kalibreringar på justeringsstolpar för att få 
önskad kaptjocklek.

Lossa de långa muttrarna för att justera på/
av-styrstången på tjockleksskenor. Den bör 
alltid vara belägen mitt i varje stocksnitt.

KALIBRERINGAR

KEDJESÅGSTÅNG
KLÄMDYNOR
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BILD II
Ovanifrån / nosände

STEG 3 (Se bild III)
Fäst det andra ändfästet (punkt 8) till tjockleksskenor (punkt 10) med två 5/16-18x3/4 rundskruvar 
(punkt 9), två 5/16 platta brickor (punkt 7) och två 5/16-18 sexkantmuttrar (punkt 6). Dra åt 
sexkantmuttrarna. Se till att ändfästena är jämna med tjockleksskenorna (se bild III ovanifrån).

BILD III
Sidovy / dragkraftsände
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BILD III
Ovanifrån / dragkraftsände

Ändfästet ska vara 
jämnt med 
tjockleksskenorna

Handtaget ska vara 
jämnt med ändfästet 
(endast denna ände)



STEG 4 (Se bild II & III)
För handtaget genom de stora hålen i ändfästena. Fäst handtaget vid dragkraftsändhylsan 
(bild III) jämt med ändfästet med #10-32x 11/2 skruv med kullrigt huvud (punkt 1) #10 låsbricka 
(punkt 2) och #10-32 sexkantmutter (punkt 3). Detsamma gäller nosänden (bild II) men dra inte 
åt muttern.
STEG 5 (Se bild lI Sidovy)
Infoga två 5/16-18x3 sexkantbultar (punkt 11) genom 5/16 platta brickor och in i hålen i 
justeringsstolpen (punkt 22). Skjut bultarna genom nosskyddet (punkt 14) och sedan genom 
klämfästet (punkt 20). Muttrar har svetsats på klämfästet. Skruva sexkanthuvudbultarna (punkt 
11) på muttrarna ner på fästet. Lämna den lösa så att det finns ett mellanrum för montering av 
motorsågstången.
STEG 6 (Se bild III sidovy)
Infoga två 5/16-18x3 sexkantbultar (punkt 11) genom 5/16 platta brickor (punkt 7) till 
justeringsstolpen (punkt 12) och in i klämfästets (punkt 13) inkopplingsmuttrar nere på klämfästet. 
Lämna dem lösa så att det finns ett mellanrum för sågstången.

STEG 7 (Se bild II)
Fäst nosändstolpmonteringen till ändfästet med en U-klämma (punkt 4), stolpklämma (punkt 
5), två 5/16 platta brickor (punkt 7) och kopplingsmuttrar (punkt 15). Dra åt kopplingsmuttrarna 
(punkt 15) efter att du satt kalibreringen till 3” (Se bild II sidovy).

STEG 8 (Se bild III)
Fäst dragkraftsändstolpmonteringen till ändfästet med en U-klämma (punkt 4), stolpklämma 
(punkt 5), två 5/16 platta brickor (punkt 7) och kopplingsmuttrar (punkt 15). Dra åt 
kopplingsmuttrarna efter att du satt kalibreringen till 3” (Se bild II sidovy).

BILD IV

BILD V

Justerat för kortare 
sågsvärd



STEG 9
För nosen på kedjesågstången mellan dragkraftändens klämdynor och vidare till nosändens 
klämdynor (se bild IV & V). Skjut stången genom dragkraftänden tills sågen befinner sig inom 2,5 cm 
(1 tum) från dragkraftsändstolpen (punkt 12). Centrera klämdynorna på stången och dra åt 
sexkantbultarna (punkt 11). Justera nosänden på fräsen (bilderna IV & V - se baksida) så att 
nosskyddet missar slutet av kedjan och klämdynan inte kommer i kontakt med kedjehjulet i stångens 
nos. För att göra detta, lossa muttrarna (punkt 6) som håller fästet (punkt 8) och skjut fästmonteringen 
på plats. Dra åt muttrarna (punkt 6) och muttern
(punkt 3) på fästet (punkt 8) för att fästa handtaget (punkt 21) på plats. Se till att klämdynorna är 
centrerade på sågsvärdet och dra åt sexkantskruvarna (punkt 11). Kontrollera att alla skruvar och 
muttrar är åtdragna. Infoga ändhylsor (punkt 16 & 18). Fräsen är nu klar för användning.

Produktion av virke med timmerfräs för motorsåg

Avkapningsskena

Styrplankor

Vinkeljärn

2” x 2” virke

Styrskena på 
plats

Styrskena

Blad

Såg

Fräsposition

Förberedelse av styrskena eller styrplanka

Uppställning för första kapningen
Placera styrskenan eller -plankan på stocken och säkra.
Styrskenan måste skjuta ut minst 15 cm (6 tum) över ändarna på stocken så att sågen lämnar ett 
jämnt snitt. Detta grundläggande eller första snitt fastställer exaktheten för alla efterföljande snitt.
Se till att detta stämmer och det kommer att leda till maximal mängd virke från stocken



Avlägsna styrskenan och det första avkapet 
Om du vill ”live-såga” stocken, justera fräsen till önskat djup eller kapa och såga stocken där den 
ligger. För att producera ett jämnt och rakt snitt, håll skenan på fräsnivå och i kontakt med stocken
För att producera en klove enligt en specifik dimension, sänk fräsen för att göra ett andra snitt. Kila 
ut detta snitt för att förhindra att sågsvärdet klämmer kedjan. Detta andra snitt skapar en yta som är 
parallell med det första snittet. Kom ihåg att hålla på/av-styrstången i mitten av stocken för att leda 
sågen in och ut ur snittet.

Förberedelse för det tredje snittet
Rotera nu stocken 90° och spänn fast stocken ordentligt och fäst styrskenan. Använd en vinkelhake 
för att säkerställa att den tredje avkapningen kommer att vara rektangulär med de första och andra 
snitten.

Slutfört första snitt

Fräsposition  

Linje för andra snittet

Live-sågning

Blad

Fräsposition

Andra 
snittet

Styrskenan har 
kvadrerats med 
snickarens kvadrat

Linjen för det tredje snittet

Blad

Stocken har vänts 90° 
blockerad igen



Redo att konvertera klove till virke
Du är nu redo att förvandla klove till virke. Avlägsna avkaps- och styrskenan. Fastställ tjockleken på 
de plankor eller skivor som ska producerar och ställ in måttet till rätt tjocklek. Kom ihåg att fräsen 
glider från den jämna ytan på varje föregående snitt så se till att på/av-styrstången är centrerad på 
kloven för att försäkra dig om att sågen går in i och lämnar snittet jämnt.

Tillverkning av dimensionerat virke från sågade plankor
När du vill göra dimensionerat virke samlar du de sågade plankorna som bilden visar och spänner 
ihop dem hårt. Justera nu tjockleksmåttet enligt behov så att du kapar t.ex. 2”x2”, 2”x6” eller 2”x12”. 
Kom ihåg att om man planerar att göra olika dimensioner från samma stock, t.ex. 4”x4”, 6”x6” eller 
4”x8”, måste de olika dimensionerna som behövs tillåtas när man gör föregående snitt. Se steg fem.

Tredje snittet 
slutfört

På/av-stång



Timmer-klovar-balkar-osv. Från stora stockar
För att spjälka större stockar till två eller fler sektioner gör du som i steg två till fyra. 
Storleken på dessa tunga delar kontrolleras av inställningen på tjockleksramen.
Styrskenan används på samma sätt som tidigare beskrivits. Snitten kan kräva kilning på grund av 
den tunga vikten.

Live-sågning

Tillverkning av tunga 
balkar

Steg för tillverkningen av premium-längd balkar
När man kapar extra långa eller premium-stockar, rekommenderar vi denna procedur för att göra det 
första snittet.  Innan du placerar styrskivan (2”x6” eller 2”x12”) sätt två spikar i varje ände (på samma 
nivå) och dra en tung lina från den ena änden av stocken till den andra. Driv in spikar till linans höjd 
för att hålla styrskenan på plats och i nivå (A). Placera styrskivan på spikarna och ca 3/4 av 
styrskenans längd, höj fräsen och för styrskenan framåt längs huvudena på spikarna (B). 
Fortsätt att kapa på detta sätt tills det första snittet är slutfört.
 

Jämnt



Sågning av stockar som är större än din skivskena

Verktyg som krävs: vattenpass, hammare, 4” spikar, en 2x8 planka och en rulle med nylon- eller polyes-
tersnöre      
1. Spika fast två spikar i varje ände av stocken.
2. Jämna upp spikarna med vattenpass i varje ände enligt vad som visas.
3. För ett jämnt snitt bör måttet ovanpå spikarna från mitten av stocken vara desamma för båda 
   ändarna.
4. Använd ett starkt polyester eller nylonsnöre och dra snöret från en uppsättning spikar till den andra.
5. Spika spikarna i samma höjd som linjen längs stocken, sätt spikar varje 90 cm.
6. Sätt en 2x8 planka upp på spikarna som en vägledning, för plankan framåt när sågningen framskrider

Jämnt

C/L

Verktyg som krävs: vattenpass, hammare, 4” spikar, en 2x8 planka och en rulle med nylon- eller 
polyestersnöre
1. Spika fast två spikar i varje ände av stocken
2. Jämna upp spikarna med vattenpass i varje ände enligt vad som visas.
3. Fäst snöret till en spik och dra snöret från en uppsättning spikar till den andra.
4. Spika spikarna i samma höjd som snöret för att stödja planen enligt vad som visas. 
    På kortare stockar bör det räcka med ytterligare två spikar.
5. Justera din fräs till önskat kapdjup och följ skivan för ditt första snitt. Flytta skivan efter behov 
    för att slutföra snitt.
6. Vid följande snitt, använd samma sågade yta för referens.

Kapning av böjda eller oregelbundet formade stockar

Styrskiva
2 x 8SidplankaSpikar

Spikar

Styrskiva

Jämnt

Maahantuoja / importör:
Tamforce Group, Finland


