
HUSQVARNA PERFORMANCE SERIES

Delo z verižno žago
NAPREDNI PRIROČNIK ZA VARNO IN  

UČINKOVITO DELO Z VERIŽNO ŽAGO – 2. DEL





Priročnik za tiste, ki želijo postati še  
boljši uporabniki verižnih žag.
Ta priročnik opisuje varno in učinkovito delo v gozdu: zahtevno podiranje,  
kleščenje in prežagovanje ter postopke za spravilo lesa in dreves, ki so bila poško-
dovana v neurjih ali požarih. Priročnik je namenjen ljudem, ki poznajo teoretične 
in praktične osnove rokovanja z verižno žago in želijo nadgraditi svoje znanje  
za izvajanje zahtevnejših in nevarnih opravil. Osnovne tehnike in postopki dela 
z verižno žago so opisani v knjigi „Delo z verižno žago, 1. del“.

Mnogi strokovnjaki opozarjajo na globalno segrevanje, ki lahko povzroči ekstremne 
vremenske dogodke. Posledica tega bi lahko bile pogostejše in močnejše nevihte  
v nekaterih krajih ter bolj suho podnebje s pogostejšimi in večjimi gozdnimi požari 
v drugih krajih. Prizadetih bo več ljudi, nekateri izmed njih bodo tudi udeleženi 
pri odstranjevanju posledic teh dogodkov. 

Delo z drevesi, ki so bila poškodovana v požaru ali n evihti je zelo nevarno. Če se 
za čiščenje pridobi in razporedi veliko neizkušenih ljudi, je možnost za nesrečo pri 
delu z verižno žago zelo velika. Iz tega razloga je zelo pomembno, da se potrebno 
znanje za varno in učinkovito delo z verižno žago posreduje vsem tistim, ki jim bo 
zaupano čiščenje gozda. 

Za Husqvarno kot enega vodilnih proizvajalcev verižnih žag je povsem naravno, 
da deli znanje o uporabi verižne žage. V tem priročniku predstavljamo pravilne in 
varne tehnike zahtevnega ter naprednega podiranja dreves. Seveda ne moremo  
opisati vseh situacij, ki lahko nastopijo.

Pravilne tehnike dela se lahko v skladu z zakonom in običaji v različnih delih 
sveta precej razlikujejo. Tako je zelo pomembno, da uporabniki upoštevajo lokalne 
zakone glede uporabe verižne žage.

Prijetno branje in veliko sreče!
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VARNOST

NAJPREJ VARNOST
Delo z verižno žago obsega različne delovne situacije, tako enostavne kot tudi 
zahtevnejše. Verižna žaga je zelo učinkovito orodje, ki je ob neprimerni uporabi 
lahko tudi nevarno. V izogib nezgodam in nepotrebnim obremenitvam morate 
uporabljati pravilne delovne tehnike, najboljšo možno zaščitno opremo in 
sodobno verižno žago z delujočimi varnostnimi elementi.



1.

2.

3.

4.

5.

B CA

7

Varnostne zahteve  
verižne žage. 
Sodobna verižna žaga mora biti opremljena z naslednjimi 
varnostnimi elementi:

1. ROČICA ZAVORE VERIGE IN ZAVORA VERIGE Zavoro 
verige lahko aktivirate na dva načina. Ali tri, če je žaga opremljena  
z zavoro verige TrioBrake™ :

A. Če z levim zapestjem pritisnete na prednjo ročico zavore verige,  
se zavora verige aktivira.

B. Zavoro verige sprožijo vztrajnostne sile, ki nastanejo pri 
povratnem udarcu.

C. Z zavoro verige TrioBrake™: Če z desnim zapestjem dvignete 
zadnjo ročico zavore verige, se zavora verige aktivira.

2. ZAPORA PLINA Zapora plina preprečuje nenamerno dodajanje 
plina. Vzvod za dodajanje plina deluje le v primeru, ko je zapora plina 
pritisnjena, to je, če čvrsto držite vodilni ročaj in dodate plin.

3. LOVILEC VERIGE Lovilec verige ujame verigo, če se le-ta strga 
ali sname z meča.

4. ŠČITNIK ZA DESNO ROKO Ščitnik za desno roko ščiti desno 
roko v primeru, da se veriga strga ali sname z meča.

5. LAHKO DOSTOPNO STOP STIKALO Stop stikalo mora 
biti na žagi nameščeno na lahko dostopnem mestu, da lahko v kritični 
situaciji motor takoj ugasnete.

VARNOST

Redni pregled.
Redno pregledujte varnostne elemente verižne žage in 
vedno bodite pozorni na to, da imate ostro in pravilno 
nabrušeno verigo! Več o varnostnem pregledu in servisi-
ranju na strani 64 in o vzdrževanju rezalne opreme na 
strani 66. Če varnostni elementi ne delujejo pravilno, se 
obrnite na vašega najbližjega serviserja!
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VARNOST

Kaj je TrioBrake™?
TrioBrake™ je varnostni sistem pri Husqvarninih verižnih žagah, pri katerem lahko zavoro verige aktivirate tudi na tretji način  
– z desno roko – poleg obeh običajnih načinov, to je z levim zapestjem in s pomočjo vztrajnostnih sil.
 TrioBrake™ lahko zagotovi dodatno zaščito v primerih, ko običajna zavora verige ne nudi zadostne zaščite. Na primer, ob 
povratnem udarcu pri kleščenju stoječih dreves ali, če se spotaknete in tvegate poškodbo z verižno žago. TrioBrake™ zagotavlja 
dodatno zaščito tudi pri podiranju ali, če nameravate izdelati vbodni rez in držite žago vodoravno.
 TrioBrake™ pripomore tudi k bolj ergonomskemu, varnejšemu in udobnejšemu delu. Če se pri prežagovanju sklanjate in obreme-
njujete hrbtenico namesto, da bi pokleknili, boste z ročico na vodilnem ročaju sprožili zavoro verige. TrioBrake™ se aktivira tudi ob 
nepravilni uporabi žage nad višino ramen. TrioBrake™ olajša namerno aktiviranje zavore verige med zagonom in prenašanjem žage.

Čistejše delovno okolje in okolica.
Tehnološki napredek prinaša čistejše in učinkovitejše motorje z notra-
njim zgorevanjem, ki imajo tudi boljši izkoristek. Dvotaktni motorji 
za verižne žage niso nobena izjema. Čisto in zdravo delovno okolje  
je dejavnik, ki mu vsi pripisujejo velik pomen, tudi tisti, ki upora-
bljajo verižne žage pri vsakdanjem delu. X-Torq je nova Husqvarnina 
tehnologija dvotaktnih motorjev, ki zmanjša emisije izpušnih plinov 
do 75 % in porabo goriva do 20 % v primerjavi s prejšnjimi generaci-
jami motorjev. 

Alkilatni bencin in biološko 
razgradljivo olje za verigo.
Z uporabo alkilatnega bencina, kot je Aspen, lahko zmanjšate koli-
čino škodljivih emisij izpušnih plinov vaše verižne žage. V našem 
asortimanu so tudi biološko razgradljiva olja za verigo ki so okolju 
veliko bolj prijazna kot mineralna olja. Če sedaj uporabljate posodo 
za gorivo/olje z zaščito pred prelivanjem, to preprečuje nepotrebno 
sproščanje teh snovi v okolico.
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Nikoli ne delajte sami!
Nikoli ne delajte sami! Če sta dva ali več, si v primeru, da se kaj zgodi, lahko pomagata.  
Minimalne zahteve, če delate sami:

• Povejte nekomu, kje boste čez dan.
• Označite na zemljevidu, kje ste, in tudi svojo pot. Zemljevid nato izročite kontaktni osebi.
• Vedno nosite s seboj mobilni telefon ali radijsko postajo.
• Vsaj vsake tri ure se javite kontaktni osebi (imenovana oseba).
• V gozdu bodite vedno z ustreznim prevoznim sredstvom.
• Vedno parkirajte vozilo tako, da lahko hitro zapustite kraj.
• Skrbno upoštevajte vse ostale varnostne postopke.
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Osebna zaščitna oprema.
Zaščitna oprema mora biti v signalnih barvah, ki zagotavljajo 
dobro vidnost v gozdu. Zaščitna oprema mora biti preizkušena  
v skladu z veljavnimi mednarodnimi predpisi in standardi v 
EU in ZDA (oznaka CE /ISO+/ UL). Te zahteve se lahko razli-
kujejo od države do države. Nadaljnje informacije lahko dobite 
pri vašem najbližjem serviserju in zastopniku. Zavoljo varnosti 
nikoli ne pozabite na noben del osebne zaščitne opreme!

1. ČELADA Z GLUŠNIKI, VIZIRJEM IN ZAŠČITNIMI OČALI 
Čelada vas ščiti pred padajočimi vejami in udarci. Vizir naj prekrije cel 
obraz, da vas ščiti pred praskami in letečo žagovino. Zaščitna očala zagota-
vljajo dodatno zaščito za vaše oči. Glušniki ščitijo pred hrupom. Blazine 
glušnikov se sčasoma izrabijo. Pomembno je, da jih redno menjujete. 
Zaradi UV sevanja se plastični deli čelade postarajo in postanejo krhki.  
Iz tega razloga morate zamenjati čelado po 5 letih od datuma proizvodnje 
ali največ po 3 letih po odstranitvi iz originalne embalaže. Husqvarnine 
čelade imajo koledar, kjer lahko označite prvi dan uporabe.

2. GOZDARSKA JAKNA / MAJICA Gozdarska jakna mora zagotavljati 
popolno zaščito zgornjega dela telesa, biti v signalnih barvah in biti 
zračna.

3. ZAŠČITNE HLAČE / HLAČNICE Zaščitne hlače morajo biti opre-
mljene z zaščito pred urezom, ki izpolnjuje mednarodne standarde. Zaščita 
pred urezom je izdelana iz tkanine z več plastmi zelo dolgih vlaken, ki se 
zapletejo v verigo in jo zaustavijo v delčku sekunde (slika A). Pomembno  
je, da upoštevate proizvajalčeva navodila za vzdrževanje in pranje oblačil. 
Če zarežete v zaščitne plasti, morate hlače zavreči. 

4. ZAŠČITNI ŠKORNJI Škornji morajo biti v skladu z mednarodnimi 
standardi opremljeni z zaščitnimi kapicami, zaščito pred urezom in 
podplati z grobim profilom (zaščita pred zdrsom).

5. DELOVNE ROKAVICE Pri delu vedno nosite delovne rokavice, ki 
vas ščitijo pred urezi, odrgninami, olji in gorivi. Rokavice z zaščito pred 
urezom na levi rokavici vas ščitijo tudi pred verigo žage.

6. PRVA POMOČ Vedno imejte pri roki pribor za prvo pomoč. Pribor 
za prvo pomoč mora biti na kraju podiranja vedno na voljo.

7. KOMUNIKACIJSKA OPREMA V PRIMERU NESREČE  
V primeru nesreče morate takoj poklicati na pomoč. Na kraju podiranja 
imejte vedno s seboj piščalko in mobilni telefon ali radijsko postajo.

VARNOST – OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA
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VARNOST – OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA
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1. GOZDARSKI PAS Popolni pas za orodje za profesionalnega 
gozdarja. Vsebuje tok za gozdarske klešče in kavlje za dviganje ter 
nosilec za gozdarski meter, okroglo in ploščato pilo, kombi nirano 
šablono za brušenje, kombinirani ključ, pribor za prvo pomoč in 
kredo.

2. ORODJA ZA PODIRANJE Pri podiranju dreves morate imeti 
vedno s seboj naganjalne vzvode in kline različnih velikosti. Manjkati 
ne sme niti jermen za obračanje, če ponesreči podrete drevo na drugo 
drevo. Ročni vitel je uporaben pri sproščanju obviselega drevesa. Za 
posebej težavno in občutljivo podiranje so namenjeni žični nateg, 
vrv, škripec in po potrebi pripomoček za pritrjevanje vrvi visoko na 
drevesu. Glej stran 20.

3. GOZDARSKE KLEŠČE IN KAVLJI ZA DVIGANJE 
Gozdarske klešče se uporabljajo za dviganje in obračanje debel. Kavlji 
za dviganje se uporabljajo za dviganje in premikanje tanjših debel, 
drv in celuloznega lesa. Zelo pomembno je, da so kavlji in klešče 
koničasti ter ostri, saj le tako zagotavljajo dober oprijem na deblu. 
Za ostrenje klešč in kavljev: glej stran 74.

4. SEKIRA Uporabite sekiro za odstranjevanje lubja, prsti in peska  
z debla pred žaganjem, saj s tem zmanjšate obrabo meča in verige. 
Sekira se uporablja tudi za zabijanje klinov za podiranje. 

5. DODATNA REZALNA OPREMA S seboj vzemite dodaten 
meč in verigo, tako da vam zaradi stisnjenega meča ali poškodovane 
verige ne bo treba prekiniti dela. 

6. POMIČNO MERILO Praktično orodje za merjenje premera  
in izračunavanje prostornine debla.

7. KOMBINIRANA POSODA ZA GORIVO IN OLJE ZA 
VERIGO Kombinirana posoda za gorivo in olje z zaščito pred 
razlitjem, ki preprečuje onesnaževanje okolja z razlitim gorivom.  
Z uporabo alkilatnega bencina, kot je Aspen, lahko zmanjšate količino 
škodljivih emisij izpušnih plinov vaše verižne žage. Če uporabljate 
navadni bencin, ga mešajte z visokokakovostnim oljem za dvotaktne 
motorje (priporočamo olje XP®). Za mazanje verige priporočamo 
biološko razgradljiva olja za verigo na rastlinski osnovi.

Uporabni pripomočki in orodje.

VARNOST – OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA
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ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
Podiranje dreves je lahko zahtevno opravilo iz več razlogov. Drevo lahko  
visi nazaj, vstran ali naprej glede na izbrano smer podiranja. V teh primerih 
morate izbrati ustrezno tehniko podiranja. Enako velja za podiranje v močnem 
vetru. Podiranje mrtvih ali votlih dreves in dreves, ki jih je načela trohnoba ali 
poškodoval ogenj, je zahtevnejše od podiranja zdravih dreves. Podiranje dreves  
v bližini zgradb, električnih daljnovodov in podobnega zahteva posebno 
natančnost. Osnovne tehnike dela z verižno žago in tehnike podiranja dreves  
so opisane v knjigi „Delo z verižno žago, 1. del“.
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ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

Na podiranje se dobro pripravite.
Pri pripravah na zahtevno podiranje drevesa morate upoštevati njegovo višino in premer, morebitno nagnjenost, smer in hitrost vetra ter 
oddaljenost od bližnjih dreves, zgradb, električnih vodov, cest in ostalih ovir. Izbira prave smeri podiranja, ustreznih pripomočkov in tehnike 
podiranja je bistvenega pomena za uspešen rezultat, saj je manevrskega prostora manj kot pri podiranju pokončnega drevesa. 
 Zahtevnega podiranja se tako lotevajte le v primeru, da imate ustrezno znanje in izkušnje pri podiranju dreves. Vsebina te knjige temelji  
na predpostavki, da imate teoretično in praktično znanje, ki ju podaja knjiga „Delo z verižno žago, 1. del“.

Kako oceniti, kako daleč  
bo padlo drevo?
Pri tem se lahko zelo hitro zmotimo. Pred podiranjem vedno ocenite 
višino drevesa, še zlasti, če je prostora malo in je prisotno tveganje 
(bližina drugih dreves, zgradb, električnih daljnovodov, itd.). 
 Enostaven način za ocenjevanje višine drevesa je naslednji:
1.  Držite palico z iztegnjeno roko pred seboj tako, da je dolžina 

palice enaka razdalji med vašimi očmi in dlanjo. Postavite palico 
navpično, da tvorite enakokraki pravokotni trikotnik med vašimi 
očmi, dlanjo in vrhom palice.

2.  Usmerite palico na drevo in stopite tako daleč od drevesa, da le-to 
izgleda tako visoko kot je dolžina palice. Če drevo visi, dobite 
natančnejšo oceno, če merite s strani tako, da drevo bodisi visi 
proti vam ali stran od vas.

3.  Razdalja med vami in drevesom je sedaj enaka višini drevesa. 
Izmerite razdaljo s koraki ali s pomočjo gozdarskega metra. 
Izmerjeni vrednosti vedno dodajte pribitek, saj je napaka precejšnja. 

Tako izmerite  
nagnjenost drevesa.
Če želite izmeriti nagnjenost drevesa, potrebujete svinčnico, 
ki je lahko na konec vrvice privezana matica.
1.  Zgornji konec vrvice poravnajte z vrhom drevesa. 

Zapomnite si, kje je presečišče svinčnice s tlemi.
2.  Izmerite razdaljo od presečišča svinčnice s tlemi  

do središča debla.
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Izbira orodja za  
zahtevno podiranje.
Pred podiranjem višjega drevesa ali drevesa, ki visi nazaj glede na 
smer podiranja, morate dobro premisliti, katero orodje za podiranje 
boste izbrali. To določata dva kritična dejavnika: Višina dviganja  
v podžagovalnem rezu in moment podiranja drevesa.

Da bo drevo padlo,  
mora težišče iti preko 
vrtišča ščetine. Če 
želimo, da se bo to 
zgodilo, mora orodje  
za podiranje zagotoviti 
zadosten dvig in 
dovoljšno silo podiranja.

Višina dviganja 
podžagovalnega reza.
Višina dviganje je razdalja, za katero mora orodje za podiranje 
razpreti podžagovalni rez, preden drevo pade samo od sebe.  
Diagram prikazuje zahtevano višino dviganja za različne premere 
dreves, vključno z rezom žage. Vrednosti veljajo za skandinavske 
drevesne vrste in oblike debel, zato jih upoštevajte zgolj kot 
orientacijske vrednosti. S pomočjo diagrama lahko, na primer, 
preverite, če za podiranje drevesa potrebujete več klinov  
enega nad drugim.

pokončno

Nagnjenost  
drevesa na vrhu

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

Višina dviganja
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Moment podiranja drevesa.
Orodje za podiranje mora zagotoviti zadostno silo, da drevo pade. 
Sila, pomnožena z razdaljo do vrtišča ščetine, tvori učinek, ki ga 
poznamo kot moment podiranja. Moment podiranja, ki je potreben 
za drevo, ki ga nameravate podreti, določa, katero orodje za podiranje 
morate izbrati.
 Diagram vam bo v pomoč pri oceni momenta podiranja in izbiri 
pravega orodja za zahtevno podiranje. Vrednosti veljajo za skandi-
navske drevesne vrste in oblike debel, zato jih upoštevajte zgolj kot 
orientacijske vrednosti.

Kako uporabljati diagrama:
1.  Izmerite premer drevesa na višini 1,3 m (premer na prsni višini). Uporabite pomično merilo ali s pomočjo gozdarskega metra 

izmerite obseg. Točen premer dobite z deljenjem obsega z 3,14.
2.  Označite premer na prsni višini na x-osi diagrama. Iz te točke potegnite pravokotnico na x-os do ustrezne krivulje nagnjenosti. 
3. Iz presečišča s krivuljo nagnjenosti potegnite vzporednico z x-osjo do y-osi. Na y-osi odčitajte moment podiranja.
4. Izberite orodje za podiranje, ki zagotavlja večji moment podiranja od odčitanega. 

Primer: Drevo s premerom na prsni višini 45 cm, ki visi 1 m nazaj, zahteva moment podiranja 1 400 daNm. Veliki naganjalni vzvod 
zagotavlja nekoliko več kot 1 200 daNm, kar ne zadostuje. Veliki klin ustvari okoli 1 500 daNm, kar je ravno prav. Primerno bi bilo 
uporabiti dva velika klina, ki ustvarita približno 2 600 daNm.

Številke označujejo najvišje vrednosti za profesionalne gozdarje, 
zdrava drevesa in običajno vreme. Grafi so izdelani ob predpostavki, 
da ima ščetina primerno debelino in globina zaseka znaša okoli 20 % 
premera debla. 
 Pri izbiri orodja za podiranje morate upoštevati tudi morebitno 
asimetričnost krošnje, ukrivljenost debla, veter in težo snega na vejah.
 Diagram je izdelal švedski raziskovalec na področju gozdarstva 
Tomas Gullberg z univerze v Dalarni na Švedskem.

2 velika klina

Največji klin 

Žični nateg 0,5 na 
fiksni točki 5 m

Velik klin

Dvigalka za drevesa

Velik naganjalni vzvod

Majhen klin

Žični nateg 0,5 na fiksni 
točki 2,5 m
Naganjalni vzvod srednje 
velikosti
Nožni naganjalni vzvod, 
stoja in pritiskanje
Palica dolžine 5 m

3 m  2,5 m nagnjeno nazaj

pokončno

0,5 m naprej

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

Moment podiranja, daNm* (kgm)

1,5 m

* daNm = deca Nm = 10 Nm

2 m

1 m

0,5 m
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ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

1. SILA ROKE Uporabna le pri zelo majhnih drevesih, ki ne visijo 
nazaj. Zagotavlja omejen moment podiranja. Z uporabo 5 m palice 
in pritiskanjem v točki, ki je od tal čimbolj oddaljena, se ročica in  
s tem moment podiranja precej povečata. Največja višina dviganja: 
neomejena.

2. NAGANJALNI VZVOD Na voljo so različne dolžine ročaja, kar 
zagotavlja različen moment podiranja. Izogibajte se uporabi naganjal-
nih vzvodov z dolgim ročajem pri drevesih z res velikim premerom in 
veliko nagnjenostjo nazaj, saj to lahko zahteva višino dviganja, ki je 
večja kot jo lahko obvladate. Največja višina dviganja: približno 2 cm.

3. KLIN ZA PODIRANJE Zagotavlja zelo velik moment podiranja 
pri drevesih z velikim premerom, pri drevesih z majhnim premerom 
pa zaradi manjše ročice precej manjšega. Pri zahtevnem podiranju 
boste morali vstaviti več klinov – najprej po širini in nato po višini. 
Največja višina dviganja: približno 3 cm na klin.

4. DVIGALKA ZA DREVESA Neke vrste mehanska dvigalka, ki 
pritiska na deblo. Zagotavlja velik moment podiranja in je zato dobra 
izbira za ekstenzivno podiranje dreves s srednjim premerom in različno 
nagnjenostjo. Največja višina dviganja: neomejena.

Moment podiranja in višina dviganja  
pri različnih orodjih za podiranje.
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ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

5. ŽIČNI NATEG IN VRV Najvarnejša metoda podiranja drevesa v 
določeno smer. Uporabna je tako pri drevesih z velikim premerom kot 
tudi pri drevesih z majhnim premerom. Na moment podiranja vplivata 
sila žičnega natega in višina pritrditvene točke. Če pritrdite žični nateg 
5 metrov visoko na deblu in vlečete s silo 5000 N, ustvarite moment 
podiranja 25000 Nm. Največja višina dviganja: neomejena. Več o varnih 
tehnikah dela z žičnim nategom si lahko preberete na naslednji strani.

Pri zahtevnem podiranju je ščetina lahko podvržena večjim obreme-
nitvam kot pri običajnem podiranju. Pri uporabi klinov za podiranje 
je ščetina podvržena obremenitvam vzdolž in pravokotno na rast. 
Ker se s pomočjo ščetine nadzoruje smer padca drevesa, je zasnovana 

Vrsta drevesa vpliva na ščetino.

Drevesne vrste z dolgimi vlakni. Drevesne vrste s kratkimi vlakni.

tako, da med celotnim postopkom podiranja ostane nedotaknjena. 
Upoštevati morate tudi, da imajo različne drevesne vrste različne 
lastnosti. Pozimi je les lahko zmrznjen. Takrat je manj prožen in  
se prej zlomi. Les s trohnobo ima manjšo trdnost kot zdrav les.



2.
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Varna tehnika podiranja  
z žičnim nategom.
Žični nateg se v glavnem uporablja v primerih, ko se zahteva izjemno 
varno podiranje, to je v bližini zgradb, električnih daljnovodov, cest in 
tam, kjer je zelo malo prostora. Zelo je uporaben tudi takrat, ko je težko 
oceniti nagnjenost, razraščenost vej in poškodbe (npr. trohnoba) drevesa. 
Na tržišču so različni ročni žični nategi z različnimi principi delovanja. 
 Oprema za varno in učinkovito uporabo žičnega natega: ročni žični 
nateg, vrv/žica, škripec, jermena, lestev, klešče za podiranje s teleskopskim 
ročajem za pritrditev vrvi blizu vrha drevesa

1. Pritrdite vrv visoko na deblu s pomočjo, na primer, klešč za podiranje 
s teleskopskim ročajem. Če je vrv pritrjena visoko, je ščetina razbreme-
njena in drevo ne more pasti nazaj.

2. Pritrdite škripec na deblo drevesa, ki je v smeri podiranja, a dovolj 
oddaljeno, da padajoče drevo ne more obviseti na njem.

3. Pritrdite žični nateg na drevo, ki je nekaj metrov za drevesom, ki ga 
podirate, in stoji prečno na smer podiranja. Napeljite vrv skozi škripec 
in žični nateg. Pred začetkom žaganja z žičnim nategom nekoliko 
napnite vrv.

4. Kot običajno izdelajte zasek in podžagovalni rez in uporabite kline  
za podiranje ter neprežagani del oz. peto. Prežagajte peto in z žičnim 
nategom napenjajte vrv, dokler drevo ne pade.

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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Tehnika podiranja tanjših dreves.
1. Izdelajte zasek kot ponavadi. Sedaj z zadnje strani podžagajte drevo do 2 /3 njegovega premera. 

2. Vstavite klin ali naganjalni vzvod v podžagovalni rez.

3. Dokončajte podžagovanje s poševnim rezom z druge strani, pri čemer naj se konica meča rahlo prekriva s prvim rezom.  
Tako ni nevarnosti, da bi zarezali v klin ali naganjalni vzvod.

Drevesa, ki visijo v smeri, ki je nasprotna smeri podiranja.

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

Smer podiranja
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Možnosti: Tehnika z neprežaganim delom oz. peto.
1. Izdelajte zasek kot ponavadi. Z vbodnim rezom zarežite v deblo in stransko razširite ščetino. 

2. Nadaljujte z žaganjem v smeri nazaj do 2 /3 premera drevesa. Potegnite meč iz reza, da naredite 5–10 cm širok neprežagan del.  
Nadaljujte z žaganjem, da prežagate drevo. Nato ostane neprežagan del oz. peta. Površina pete je približno enaka površini ščetine.

3. Vstavite klin ali naganjalni vzvod v podžagovalni rez.

4. Na koncu prežagajte peto in drevo bo padlo. Zarežite pod prejšnjim rezom, da ne poškodujete klina.

Tehnika podiranja dreves z velikim premerom
To tehniko lahko uporabite pri rahlo visečih drevesih s srednjim do velikim premerom debla.
1. Izdelajte zasek kot ponavadi. Z vbodnim rezom zarežite do okoli 60 % premera drevesa.

2. Žagajte v smeri nazaj, da prežagate drevo.

3. Pomaknite se na nasprotno stran drevesa. Naredite rez tako, da se ujema z nasprotnim rezom in žagajte v smeri nazaj,  
da oblikujete ustrezno peto.

4. Vstavite prvi klin. Začnite s širokim klinom.

5. Prežagajte peto. 

6. Po potrebi drevo naženite z več klini, da začne padati. Zraven prvega klina vstavite debelejši klin. Sedaj lahko tretji klin vstavite nad prvega. 
Glej primer na strani 18, slika 3.

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

Smer  
podiranja

Smer  
podiranja
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Pri drevesih, ki zelo visijo nazaj: podžagovalni rez mora biti nižji od zaseka.
Uporaba klinov pri drevesih, ki zelo visijo nazaj, lahko povzroči velikansko obremenitev ščetine in lesnih vlaken, ki držijo drevo.  
V tem posebnem primeru je podžagovalni rez pod zasekom lahko alternativa, ki manj obremenjuje ščetino.

Če se drevo pomika nazaj (drevesa z majhnim do srednjim premerom).
Če se zmotite in se drevo nagne nazaj ter stisne podžagovalni rez, lahko naredite nov zasek in podžagovalni rez nekoliko višje, vsaj 1 meter  
(3,3 čevlja). Poravnajte smer podiranja s smerjo, v katero mislite, da bo drevo padlo, pod pogojem, da ga lahko podrete brez nevarnosti.

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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Drevesa, ki visijo vstran.
Pri drevesih, ki visijo vstran, hoče drevo pasti stransko glede na vašo smer gledanja. Nagnjenost vstran kompenzirajte z usmerjanjem v nasprotno 
smer za enako mero kot je nagnjeno drevo. Primer: Če drevo visi 1 meter v desno, merite vsaj 1 meter v levo. Vstavite klin za podiranje pod 
kotom glede na nagnjenost, s čimer boste sili podiranja omogočili, da podpre drevo.
 V primeru podiranja drevesa vstran glede na nagnjenost obstaja nevarnost, da se ščetina pretrga in odpre kot zadrga, s čimer izgubite nadzor 
nad smerjo podiranja. To lahko preprečite tako, da z izdelavo malo globljega zaseka naredite nekoliko daljšo ščetino kot ponavadi. Izogibajte se 
žaganju koreničnika. Poskusite podpreti drevo s klinom na strani nagnjenosti tako, da vstavite klin na strani podžagovalnega reza blizu ščetine. 
Podžagovanje vedno zaključite na strani, ki je nagnjena stran od vas.
 Če niste prepričani, lahko zavarujete drevo z vrvjo in žičnim nategom, nameščenim pod pravim kotom glede na smer podiranja. Zapomnite 
si, da mora biti nosilna vrv vedno prosto gibljiva.

Smer podiranja

Nagnjenost

Smer gledanja

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

Drevesa, ki visijo v smeri podiranja.
Če drevo visi v smeri podiranja, je zelo verjetno, da bo začelo padati, preden boste lahko zaključili s podžagovanjem. V tem primeru tvegate,  
da se bo les silovito razcepil, kar bo imelo za posledico, da bo polovica debla skočila nazaj in povzročila nesrečo. Poleg tega boste uničili veliko 
lesa. Temu se lahko izognete, če delate po naslednjih postopkih.

Pri drevesih, ki zmerno visijo naprej.
Uporabite tehniko z neprežaganim delom oz. peto, a jo izdelajte čisto na koncu.
1. Z vbodnim rezom zarežite do okoli 60 % premera drevesa. Žagajte do ščetine.

2. Sedaj žagajte nazaj, dokler ne ostane okoli 5 cm.

3. Pomaknite se na nasprotno stran drevesa. Zažagajte in žagajte do ščetine.  
Žagajte nazaj, dokler ne ostane okoli 5 cm.

4. Na koncu od zadaj prežagajte peto

Smer 
podiranja

    OPOZORILO:
Prezgodnji padec drevesa lahko 
povzroči resne poškodbe ali smrt. 
Pazljivo upoštevajte navodila.
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ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

Zelo naprej viseča ali že razcepljena drevesa.
Uporabite V-rez, globoki V-rez ali zasek na stisnjeni strani, da zmanjšate možnost cepljenja in omogočite počasen začeten padec drevesa.

Rez v obliki črke V:
1. Izdelajte dva zaseka tako, da je konica usmerjena v smer podiranja (to je smer nagnjenosti).  

Prepričajte se, da se reza ujameta znotraj roba lubja.

2. Nato drevo postopoma podžagajte. Drevo bo padalo razmeroma počasi.

Ena različica reza v obliki črke V je globoki rez v obliki črke V, pri katerem žagate samo s stisnjene strani. Začetek je enak kot pri  
rezu v obliki črke V, nato pa postopoma izdelujte bolj zaobljen rez v obliki črke V, dokler se ne začne upogibanje.

Zasek na stisnjeni strani: 
Izdelajte odprt zasek. Nadaljujte s postopnim žaganjem globlje v deblo, dokler drevo ne začne zelo počasi padati. Med žaganjem stojte  
ob strani drevesa glede na smer podiranja. Ta tehnika zahteva več žaganja kot rez v obliki črke V, a daje večji nadzor nad smerjo podiranja.

Smer 
podiranja

Smer 
podiranja

Rez v obliki 
črke V.

Zasek na stisnjeni 
strani.
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Preverite  
poravnavo žage.
Za zagotovitev najboljše točnosti pri podiranju 
morate biti prepričani, da je smer gledanja žage 
nastavljena tako, da ustreza višini drevesa, ki ga 
nameravate podreti. 
1. Postavite žago na panj ali podobno površino  

in izmerite razdaljo od panja v liniji z višino 
drevesa, npr. 15 metrov

2. Privežite vrvico v točki, ki je 15 metrov od žage, 
in povlecite vrvico do sredine meča. Prilagodite 
položaj žage tako, da zagotovite, da znaša kot 
med vrvico in mečem natanko 90 stopinj. Upo-
rabite risalni trikotnik ali podoben pripomoček.

3. Sedaj premaknite napeto vrvico tako, da je smeri 
gledanja žage. Če se obe liniji sekata, pomeni, da 
je smer gledanja žage natanko 15 metrov. 

4. Če se liniji ne sekata, lahko naredite novo smer 
gledanja tako, da s flomastrom zarišete vzdolž 
vrvice na ohišju motorja žage. To pomeni,  
da lahko prilagodite smer gledanja žage višini 
dreves, ki jih običajno podirate.

Tako naredite popolnoma ravno ščetino.
Če želite popolno ščetino, lahko uporabite to tehniko poravnave tudi pri izdelavi podžagovalnega reza. Ko žagate proti ščetini od zadaj,  
merite v isto točko kot pri izdelavi zaseka. Obe strani ščetine sta sedaj popolnoma vzporedni.

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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Podiranje v okolici drugih dreves,  
premer drevesa je manjši od 20 cm.
Ta tehnika podiranja se uporablja v primeru, ko se je treba izogniti krošnjam dreves. Premer drevesa ne sme preseči 20 cm.
1. Izdelajte zasek.

2. Začnite s podžagovanjem s tiste strani debla, v katero želite, da se drevo nagne. Žagajte od ščetine in pustite samo majhen odsek  
ščetine na nasprotni strani. Preostala ščetina mora biti debelejša kot običajno.

3. Potisnite drevo v stran, kjer ste prežagali ščetino. Nadaljujte s potiskanjem drevesa v smeri podiranja mimo prednjih dreves. 

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

Smer podiranja
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Drevesne vrste, ki so podvržene cepljenju in pokanju.
Razpoke v deblih so največkrat posledica naravnih notranjih napetosti v trdem ali zelo trdem lesu, kot je npr. bukev. Pri podiranju ali žaganju  
se večina teh napetosti sprosti. Drevo, ki se razcepi med podiranjem, je lahko zelo nevarno. Razcepljen les lahko predstavlja izgubo vrednosti  
in s tem veliko finančno izgubo. Tukaj je nekaj tehnik, s pomočjo katerih se lahko izognete cepljenju.

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

OPOZORILO: CEPLJENJE LESA IN NAPETOSTI LAHKO POVZROČIJO RESNE 
POŠKODBE ALI SMRT. PAZLJIVO UPOŠTEVAJTE NAVODILA!
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Zrcalni zasek, „Humboldt“.
Še en način za preprečevanje cepljenja lesa je izdelava zrcalnega zaseka. 
Pri tej tehniki podžagovalni rez ni višji kot običajno, kar je bolje  
z vidika varnosti. Pazite samo na to, da se oba reza, potrebna za 
zasek, ujameta na istem mestu.

Višji podžagovalni rez.
En način za preprečevanje cepljenja lesa je izdelava podžagovalnega reza nekoliko nad zasekom. Ščetina naj bo debelejša kot običajno,  
da se izognete prežagovanju ukrivljenih vlaken v panju. Pri uporabi te tehnike nimate najboljšega nadzora nad drevesom, saj se neprežagani del,  
ki nastane med podžagovanjem, sprosti v dokaj zgodnji fazi podiranja.

Običajno  
podžagovanje

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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Koreničnik in „ušesa“.
Koreničnik vedno predstavlja tveganje za cepljenje, zato ga je treba v primeru razraščenosti obdelati. Nekatere drevesne vrste se lahko razcepijo,  
ne da bi imele izrazit koreničnik. Izvedite nekaj rezov, znanih kot ušesa: zažagajte na vsaki strani ščetine, s čimer zagotovite, da se med 
cepljenjem robov vlakna ne izvlečejo. Če drevo visi vstran, koreničnika ne smete obdelati, saj boste s tem zmanjšali stransko trdnost ščetine. 

Ušesa

Ušesa

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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Srčni vbodni rez.
Nekatere drevesne vrste, kot npr. bukev, imajo lahko v strženu (središču debla) velike napetosti. To ima lahko za posledico, da se lesna vlakna 
med podiranjem izvlečejo iz lesa. En način, kako to preprečiti, je, da pred podžagovanjem v zasek naredite rez in prežagate stržen debla. Ker del 
ščetine prežagate, je lahko preostali del nekoliko debelejši. Pri izvajanju reza pazite na povratni udarec!

Ta metoda se uporablja tudi pri zelo debelih drevesih, katerih premer znaša do dveh dolžin meča.

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

Smer 
podiranja
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Podiranje oslabljenih dreves.
Oslabljena drevesa so mrtva, votla, trhla in v požaru poškodovana drevesa. Podiranje oslabljenih dreves je izjemno nevarno, zato ga lahko 
izvajajo le osebe, ki imajo zadosti znanja in izkušenj. Dobro načrtujte podiranje in upoštevajte vse nevarnosti.
 Pri podiranju oslabljenega drevesa na kontroliran način uporabite enako tehniko z zasekom, podžagovalnim rezom in ščetino kot pri 
usmerjenem podiranju zdravih dreves. V primeru, da je les zelo oslabljen oz. ga v območju ščetine sploh ni, podrite drevo v njegovi naravni 
smeri podiranja ali ga zavarujte z vrvmi.

OPOZORILO: PAZITE NA PADAJOČE VEJE!

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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Drevesa s trohnobo.
Trohnoba največkrat napade starejša in poškodovana drevesa. Bolezen 
oslabi lesna vlakna, kar naredi podiranje nevarno. Podrite drevo  
v naravni smeri podiranja ali ga zavarujte z vitlom.
 Če sumite na trohnobo, naredite kontrolni rez s pokončnim 
mečem, usmerjenim v smer padca ter pozicioniranim v sredini ščetine 
in pod podžagovalnim rezom. Preverite, ali je les razbarvan in mehak. 
Prepričajte se, da je ščetina izdelana v zdravem lesu in je kar se da 
dolga, kar zagotovite tako, da prilagodite globino zaseka ali žagate  
više, kjer je les ponavadi bolj zdrav.

Votla drevesa.
Podirajte z enako tehniko kot pri drevesih s trohnobo. Prepričajte 
se, da je ščetina izdelana v zdravem lesu in je kar se da dolga, kar 
zagotovite tako, da prilagodite globino zaseka. Podirajte v naravni 
smeri podiranja.

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

Smer podiranja
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Mrtva, suha drevesa.
Suha drevesa podirajte samo v večjem številu, npr. v pri-
meru napada bolezni ali gozdnega požara. Nekaj mrtvih 
dreves je dobrodošel doprinos k ekološki raznovrstnosti, 
zato jih pustite nedotaknjene. 
 Suha drevesa so trdna, trda in krhka ter imajo majhno 
trdnost pri ščetini. So tudi lažja, zato jih je teže podreti.

1. Ker je les zelo oslabljen, morate drevo podreti v naravni 
smeri podiranja. Izdelajte globlji zasek kot ponavadi (do 
50 % premera drevesa je ustrezna globina). Če je drevo 
zelo debelo, lahko s srčnim vbodnim rezom zmanjšate 
ščetino. 

2. Izdelajte podžagovalni rez kot običajno. Kjer je možno, 
uporabite naganjalni vzvod. Če uporabite kline za podi-
ranje, se prepričajte, da ob nabijanju le-teh obremenitev 
ščetine ni prevelika. 

OPOZORILO: PAZITE NA SUHE IN PADAJOČE VEJE IN SE ZAVEDAJTE,  
DA SE OB PADCU DREVO LAHKO ZLOMI IN PADE NAZAJ.

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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V požaru poškodovana 
drevesa.
V požaru poškodovana drevesa so lahko znotraj zažgana 
in stojijo le še na koreničniku. Tako drevo morate podreti 
v njegovi naravni smeri podiranja, in sicer tako:
1. Izdelajte zasek kot ponavadi, na obeh straneh poškodbe, 

če podirate s prednje strani votlega dela.

2. Z ene strani naredite rez in žagajte nekoliko nazaj. 
Širina ščetine naj bo vsaj 1 /10 premera drevesa ali 
več, če je les oslabljen.

OPOZORILO: ČE SO KORENINE POŽGANE, JE LAHKO DREVO ZELO NESTABILNO.

Naravna smer padca drevesa

Naravna smer padca drevesa

Ščetina

Ščetina

Podžagovalni rez

Podžagovalni 
rez

Vbodni 
rez

Zasek na 
obeh straneh 
poškodbe od 
ognja

Zasek

Zasek na obeh 
 straneh pogorelega 
odseka

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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Sproščanje obviselega drevesa.
Če ponesreči podrete drevo na drugo drevo, si vedno vzemite odmor in v miru premislite, kako boste ukrepali. Sproščanje obviselega drevesa  
je vedno nevarno opravilo, zato ne hitite. Izberite najbolj varno rešitev, četudi traja dlje. Na voljo je več možnosti. Ne bojte se poklicati na 
pomoč – vaša varnost je pomembnejša od vsega ostalega.

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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Alternativne rešitve.
• Vrtenje drevesa vstran

• Dviganje štrclja drevesa s stopničasto metodo

• Sproščanje drevesa z žičnim nategom, traktorjem ali drugim strojem

Vrtenje drevesa vstran je hitra in enostavna metoda, ki dobro deluje v primeru, da drevo ni preveč obviselo. Za ravno deblo velja, da ga lahko 
vrtite, medtem ko je pri ukrivljenem deblu ravno nasprotno. Če se je drevo zelo zapletlo z drugim drevesom, ga nima smisla vrteti. Če dviganje 
štrclja ne pomaga, je edino, kar vam preostane, da pokličete na pomoč traktor ali stroj za sečnjo oz. si pomagate z ročnim vitlom.

Opomba: nikoli ne pustite obviselega drevesa neoznačenega. Če greste po orodje ali pomoč in zapustite mesto, ga označite z vidnim 
označevalnim trakom.

Metoda vrtenja.
Če mislite, da drevo ni preveč obviselo, uporabite jermen za obračanje ali naganjalni vzvod z obračalnim kavljem.

Sledite naslednjim korakom:
1. Ocenite, v katero smer lahko sprostite drevo. Prežagajte sredino vrtišča tako, da ohranite dve peti. Nato prežagajte eno peto s ponavljajočimi  

se rezi diagonalno od zgoraj. Pustite peto na strani, v katero nameravati vrteti drevo.

2. Vzemite obračalni kavelj (jermen za obračanje) in vrtite drevo stran od sebe. Dvigajte z vzravnanim hrbtenico in pokrčenimi koleni. Če je 
drevo debelo ali je močno obviselo, lahko z uporabo obračalnega kavlja ali jermena za obračanje z daljšo palico s tanjšega drevesa povečate 
obračalno silo. 

OPOZORILO: NIKOLI NE VRTITE DREVESA PROTI SEBI!

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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Sledite naslednjim korakom:
1. Položite veje in palice na tla pred deblo tako, da tvorijo površino.

2. Z zadnje strani debla zažagajte približno do polovice premera.  
Če je meč krajši od premera drevesa, nadaljujte z žaganjem z 
druge strani. 

3. Vstavite klin, da preprečite stiskanje reza.

4. Izdelajte naslednji rez s prednje strani, vzporedno s prejšnjim 
rezom, a 3 – 5 cm niže. Žagajte približno do polovice premera. 
Zožajte prednji del debla (puščica 1).

5. Nabijajte klin, dokler se lesna vlakna med rezoma ne razcepijo. 
Ponavadi deblo istočasno zdrsne s panja. 

Stopničasta metoda.
Ime izvira iz oblike rezov, ki spominjajo na stopnico. Metoda sloni na odstranjevanju drevesa s panja ali mesta, kjer je obviselo  
s štrcljem na tleh. Deblo mora imeti dobro drsno površino in gladko pasti. 

6. Z 2–3 m dolgo palico ali kolom potiskajte drevo v smeri gibanja, 
dokler ne pade. 

7. Če se drevo ne sprosti, ponovite postopek začenši s 1. korakom. 
Opomba: Pomembno je, da rezov ne naredite previsoko, saj se 
deblo na mestu preloma lahko „prepogne“. Zavedajte se tudi, da 
se deblo lahko predčasno razcepi. Iz tega razloga nikoli ne stojte  
v smeri premikanja in seveda ne pod deblom. Če je drevo obviselo 
previsoko, uporabite traktor, žični nateg ali kak drug stroj.

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES
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Sproščanje z vitlom ali traktorjem.
Metoda je podobna stopničasti metodi, a namesto potiskanja s palico, vlečete drevo z vrvjo in žičnim nategom ali traktorjem.

Sledite naslednjim korakom:
1. Pritrdite žico na drevo blizu korenovca. 

2. Z žičnim nategom ali traktorjem vlecite drevo navzdol v podolžni smeri debla. Pazite, da se drevo ne zagozdi v tla in prevrne v vašo 
smer. Temu se lahko izognete z visokim vpetjem, ki omogoča dviganje štrclja. V tem primeru pred pritrjevanjem žice na obviselo 
drevo potegnite žico skozi škripec, ki je pritrjen više na drugem drevesu.

3. Ena možnost je, da s strani sprostite drevo v krošnji. V tem primeru morate pritrditi žico kar se da visoko na deblu. Zapomnite si, 
da nikoli ne smete hoditi pod drevesom ali plezati po njem. Namesto tega lahko vržete žico in jo zategnete s mornarskim vozlom 
ali podobnim. 

ZAHTEVNO PODIRANJE DREVES

    OPOZORILO:
Nikoli ne poskušajte podreti 
drevesa, na katerem je obviselo 
drugo drevo.

    OPOZORILO:
Nikoli ne delajte v nevarnem 
območju obviselih dreves.

    OPOZORILO:
Nikoli ne podirajte drevesa na že 
obviselo drevo.



42

UČINKOVITO KLEŠČENJE
Kleščenje je ponavadi najbolj naporno in časovno zamudno opravilo  
z verižno žago. Če se naučite hitre in nenaporne metode kleščenja, lahko 
veliko pridobite. Če vas pri kleščenju boli hrbet, je to lahko znak, da 
morate vašo tehniko še izpiliti.

UČINKOVITO KLEŠČENJE
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Udobna delovna višina.
Poskusite klestiti na višini, pri kateri ne boste sključeni. Pravi delovni 
položaj lahko najdete, če poskusite podreti drevo tako, da pade preko 
ostalih podrtih dreves, debel, kamnov ali višjih točk terena. Naju-
dobnejša delovna višina, ki jo pri kleščenju lahko dosežete, je višina 
od ramen do kolen. Prepogibajte kolena, ne hrbtenico!

Varni delovni položaj.
Stojte zanesljivo s stopali narazen in pod kotom 45 stopinj glede na 
deblo. Žaga naj bo blizu telesa. Pomembno je, da je vaša drža stabilna 
v obeh smereh. Premikanje stopal med kleščenjem je vedno nevarno. 
Iz tega razloga je pomembno, da imate dober doseg, ne da bi vam 
bilo treba premikati stopala. 

Verižno žago držite v ravnotežju na deblu ali nogi.
Med kleščenjem in menjavanjem položajev nosite žago kar se da malo. 
Ne dvigajte verižne žage z debla večkrat kot je to potrebno. Verižno 
žago uporabite kot vzvod, pri čemer je telo žage naslonjeno na deblo  
ali nogo. S kratkim mečem (13 –15") bo kleščenje enostavnejše in 
učinkovitejše 

Varno premikanje.
Ko premikate stopala, vedno držite meč na drugi strani debla. Ko se 
premikate, mora biti veriga pri miru. Pri krajših premikih držite 
žago za oba ročaja, nikoli samo za vodilni ročaj. Pri daljših premikih 
aktivirajte zavoro verige in žago nosite za nosilni ročaj.

Pazite na povratni udarec.
Izogibajte se žaganju s konico meča. Med kleščenjem morata vaša 
palca in prsti vedno oklepati ročaja. Uporabite dolžino meča, ki 
ustreza premeru drevesa.

Upoštevajte težo vej.
Določite, kako so veje napete. Žagajte na nasprotni strani veje, kjer  
je manjša verjetnost, da se bo meč zaradi teže veje „stisnil“. Če niste 
prepričani, žagajte veje postopoma, od zunanjosti proti deblu.

Odstranite vse veje, ki so napoti.
Medtem ko z desno roko odstranjujete odžagane veje, naslonite žago  
na deblo. Aktivirajte zavoro verige. Če je žaga opremljena z zavoro 
verige TrioBrake™, bo še lažje, če pred odstranjevanjem vej s tem 
sisistemom aktivirate zavoro verige.

Skandinavska tehnika.
Ta tehnika temelji na uporabi žage kot vzvoda, pri čemer je telo kar se da naslonjeno na deblo ali nogo. žaganje vsake veje v določenem 
zaporedju (glej korake od 1– 6), kar temelji na principu, da žago čim manj dvigujete z debla. 

 S kratkim mečem (13 –15") bo kleščenje enostavnejše in učinkovitejše. Ta tehnika je primerna za drevesa s tankimi do srednje debelimi 
vejami in običajnimi venci vej. Na primer, če je zelo verjetno, da bo debela viseča veja stisnila verigo in meč, boste morda morali ubrati 
drugo smer, ki je drugačna od priporočene smeri žaganja vej.

UČINKOVITO KLEŠČENJE
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UČINKOVITO KLEŠČENJE

Zaporedje korakov pri kleščenju 1 – 6.
Skandinavska tehnika je po korakih opisana v naslednjih odstavkih. Spodaj je zaporedje, ki podaja kratek opis skandinavske tehnike.

Začetni položaj.
• Vedno stojte na levi strani debla in klestite od korenin proti vrhu.

• Zanesljiv položaj stopal. Stopala naj bodo široko narazen, žaga pa naj bo naslonjena na deblo.

• Med izvajanjem rezov se ne premikajte in ne spreminjajte položaja stopal.

1. korak
• Postavite žago na deblo.

• Žagajte s hrbtno stranjo meča.

• Težišče naj bo na desni nogi.

• Za boljše ravnotežje se z desno nogo oprite na deblo.

4. korak
• Žago naslonite na deblo ali nogo.

•  Žagajte s hrbtno stranjo meča. Debele veje lahko žagate 
tudi s trebušno stranjo meča.
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UČINKOVITO KLEŠČENJE

2. korak
• Naslonite meč na deblo.

• Žagajte s hrbtno stranjo meča.

• Težišče naj bo na levi nogi.

• Naslonite desno nogo ob telo žage.

5. korak
• Postavite žago na deblo.

• Žagajte s hrbtno stranjo meča.

• S palcem uravnavajte plin.

• Enakomerno razporedite težo na obe nogi.

3. korak
• Težo žage prenesite na deblo ali desno nogo.

• Žagajte s trebušno stranjo meča.

• Težišče naj bo na levi nogi.

6. korak
• Postavite žago na deblo.

• Žagajte s trebušno stranjo meča.

• Težišče naj bo na desni nogi.

• Začnite ponovno s 1. korakom.

Zavzemanje novega začetnega položaja od 6. koraka do naslednjega 1. koraka.
Med premikanjem držite žago na deblu in meč na nasprotni strani debla. Če je razdalja med vencema vej prevelika za celotno zaporedje, se lahko 
po 3. koraku ustavite. Pomaknite žago v začetni položaj (1. korak) in se premaknite v nov začetni položaj.
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Kleščenje od spodaj.

UČINKOVITO KLEŠČENJE

Deblo je popolnoma na tleh.
Po kleščenju celotnega debla na desni strani, levi strani in po slemenu obrnite hlod/deblo, da boste imeli dostop do spodnjih vej. Kar se da 
pokrčite kolena in klestite z vzravnano hrbtenico, da jo razbremenite.
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Na primerni delovni višini.
Če imate dobro delovno višino, ki vam omogoča dostop do vej pod deblom, lahko klestite od spodaj, medtem ko izvajate običajno kleščenje. 
Ponavadi boste imeli kaj klestiti od spodaj po okoli dveh vencih vej (od 1. do 6. koraka). Rahlo premaknite desno stopalo in se obrnite k deblu. 
Podprite žago tako, da se z rokami oprete na kolena /stegna.

UČINKOVITO KLEŠČENJE
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ZAHTEVNO PREŽAGOVANJE
Rezanje ležečega debla na ustrezne kose je lahko zahtevno opravilo, saj je deblo 
lahko zelo debelo in leži na strmini ali popolnoma na tleh. Tu je predstavljenih 
nekaj tehnik, ki se lahko izkažejo za koristne. Osnovne tehnike in postopki 
podiranja tanjših in srednje debelih dreves so opisani v knjigi „Delo z verižno 
žago, 1. del“.

ZAHTEVNO PREŽAGOVANJE

Nevarnosti pri prežagovanju.
Preden začnete, morate dobro oceniti stanje debla, napetosti v njem in mesto padca sortimenta po prežaganju.  
Za večino je prežagovanje v primerjavi s podiranjem precej varno opravilo.  A pri vsakem žaganju obstaja tveganje,  
zato pred začetkom upoštevajte naslednje:
• Nevarnost povratnega udarca.
• Nevarnost stiskanja in zagozditve meča žage.
• Nevarnost žaganja v tla ali skalo po prežaganju debla.
• Nevarnost padca debla na nogo.
• Nevarnost kotaljenja debla proti vam.
• Nevarnost, da deblo vrže proti vam.

OPOZORILO: NEUPOŠTEVANJE TEH NEVARNOSTI LAHKO POVZROČI  
RESNE POŠKODBE ALI SMRT!
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ZAHTEVNO PREŽAGOVANJE

Debelejša debla, ki imajo na obeh koncih stik s tlemi.
Če ima deblo na obeh koncih stik s tlemi, je zgornja površina stisnjena. Če poskusite prežagati celo deblo od zgoraj navzdol, 
vam bo stisnilo meč. 

Naslednja tehnika zahteva uporabo večje žage z dolgim mečem.
1. Žagajte do okoli 1 /4 premera debla na strani, kjer stojite. Rahlo se nagnite naprej in se postavite nekoliko bočno od reza.

2. Sedaj od zgoraj zažagajte do okoli 1 /3 premera debla.

3. Nagnite se preko debla in z nasprotne smeri zažagajte do 1 /4 premera.

4. Naredite rez v spodnji del debla. Nato prežagajte ta del. Izogibajte se žaganju v tla.

5. Na koncu žagajte od spodaj navzgor, dokler se deblo ne prelomi ali se spodnji in zgornji rez ne ujameta.

OPOMBA: Vseskozi opazujte, kako se deblo odziva.
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ZAHTEVNO PREŽAGOVANJE
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ZAHTEVNO PREŽAGOVANJE

Debelejša drevesa s prosto visečim koncem.
1. Žagajte do okoli 1 /4 premera debla na strani, kjer stojite. Rahlo se nagnite naprej in se postavite nekoliko bočno od reza.

2. Sedaj od spodaj zažagajte do okoli 1 /3 premera debla.

3. Nagnite se preko debla in z nasprotne smeri zažagajte do 1 /4 premera.

4. Na koncu žagajte od zgoraj navzdol, dokler se deblo ne prelomi ali se zgornji in spodnji rez ne ujameta.

OPOMBA: Vseskozi opazujte, kako se deblo odziva.

Kjer obstaja nevarnost, da se žaga zaradi padajočega konca debla zagozdi,  
lahko uporabite eno od naslednjih dveh tehnik:
1. Oba reza (ali samo spodnji rez) sta narejena nekoliko pod kotom. Začnite z zgornjim rezom do okoli 1 /3 premera in nadaljujte  

s spodnjim rezom. Deblo lahko pade in žaga se sprosti.

2. Reza sta nekoliko zamaknjena. Začnite z zgornjim rezom do okoli 1 /3 premera in nadaljujte s spodnjim rezom.  
Deblo lahko pade in žaga se sprosti. 
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ZAHTEVNO PREŽAGOVANJE

Deblo na strmem pobočju.
Drevesa na pobočju po možnosti podirajte v strmino navzgor, saj s tem omogočite kar se da varno delo. Ko obdelujete deblo, ki leži na strmem 
pobočju, se vedno postavite na njegovo zgornjo stran. Nikoli ne stojte tako, da ste v nevarnosti, da se sortimenti ali kar celo deblo zakotalijo  
ali zdrsnejo proti vam. Če želite, da je deblo med delom podprto, ohranite morebitno ščetino in veje, ki ga blokirajo. 

1. Označite mesta prereza po obodu debla. 

2. Deblo začnite prežagovati na mestu, kjer ni podpornih vej (ponavadi pri korenovcu). Opazujte gibanje debla, ko se začne lomiti.

3. Previdno prežagajte ostala debla.

4. Na koncu prerežite podporne veje. Ponovno dobro opazujte, kako se deblo premika.
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ZAHTEVNO PREŽAGOVANJE

Prežagovanje s pomočjo klina za podiranje.
Alternativna tehnika prežagovanja debelega debla, na primer, na tleh. 
1. Žagajte deblo od zgoraj, dokler meča in konice klina za podiranja ni moč vstaviti v rez.

2. Pustite žago v rezu. Nabijte klin v rez kar se da globoko, ne da bi se konica dotaknila meča.

3. Žagajte navzdol, dokler ne ostane okoli 1 /3 –1 /4 premera debla.

4. Nabijte klin kar se da globoko. Sedaj prežagajte preostali del debla. Izogibajte se žaganju v tla.
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SANACIJA V NEURJU 
POŠKODOVANEGA GOZDA
Delo v gozdu, ki ga je poškodovalo neurje, je ena najbolj nevarnih 
nalog. Reševanje izruvanih, zlomljenih in visečih dreves ter napetih 
debel in debel, ki so zagozdena v več plasteh, je izjemno nevarno delo, 
ki ga lahko izvajajo le osebe z odličnim znanjem in dolgoletnimi 
izkušnjami.

SANACIJA V NEURJU POŠKODOVANEGA GOZDA
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SANACIJA V NEURJU POŠKODOVANEGA GOZDA

Nekaj pomembnih nasvetov.
• Vedno najprej popišite škodo in nato pazljivo načrtujte svoje delo.
• Nikoli ne delajte sami.
• Pri žaganju bodite zelo pazljivi. Napetosti v drevesu lahko povzročijo, da deblo z veliko silo udari. 
• Vedno oz. če je le mogoče, imejte v bližini traktor z gozdarskimi kleščami ali stroj za sečnjo.
• Ko je več dreves zagozdenih eden na drugem, uporabite stroj.
• Prepričajte se, da so izruvana drevesa, ki jih žagate in za katera obstaja nevarnost, da skočijo nazaj, zavarovana.  

To je še posebej pomembno v bližini zgradb in v prisotnosti ljudi. 
• Izruvana drevesa, ki lahko skočijo nazaj, so smrtne pasti. Pozimi izruvana drevesa lahko zmrznejo in se ob  

otoplitvi sprostijo iz svojega položaja.
• Če niste prepričani vase, najemite profesionalne sekače.
Na mestu sečnje imejte vedno dodatne verige in meče. Na padlih drevesih je veliko prsti, peska in prahu. Pred žaganjem 
morate to odstraniti, v nasprotnem primeru se verige hitro skrhajo in vodilno kolesce meča močno obrabi. Sekira je 
odličen pripomoček za odstranjevanje zemlje z lubja pred žaganjem drevesa, ki ga je podrl veter.

Oprema za delo v gozdu,  
ki ga je poškodovalo neurje.
• Popolna osebna zaščitna oprema.
• Pribor za prvo pomoč.
• Jakna fluorescentne barve.
• Verižna žaga z učinkovitimi varnostnimi 

 značilnostmi.
• Popoln gozdarski pas.
• Kombinirana posoda.
• Sekira.
• Klini za preprečevanje stiskanja.
• Naganjalni vzvod z daljšim ročajem.
• Dodatne verige in meči.
• Izjemno dolg meč, s katerim lahko prežagujete 

z varnega položaja.
• Več o opremi na strani 13.
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Podirajte v pravilnem 
zaporedju.
Drevesa, ki jih je podrlo neurje, morate podirati v smeri 
vetra med neurjem. Ne tvegajte in se prepričajte, da imate 
umik vedno zagotovljen. Začnite z zgornjimi drevesi, da 
zmanjšate nevarnost padanja v nevaren položaj, kjer se lahko 
ujamete v past. Drevesa na sliki je treba podreti v naslednjem 
vrstnem redu: 1, 2, 3, 4.

1. Viseče drevo

2. Zlomljeno drevo, viseče/podrto drevo

3. Ležeče izruvano drevo

4. Navpično zlomljena drevesa, visoki panji

1. Podiranje visečega drevesa.
Najprej spravite drevo na tla. Korenine drevesa so verjetno napete, 
zato je njihov položaj nestabilen. Iz tega razloga se ne smete nikoli 
približati območju podiranja drevesa. Podrite drevo z uporabo 
neprežaganega dela oz. pete ali na strmem pobočju z rezom v obliki 
črke V ali globokim rezom v obliki črke V, kot je opisano na strani 27. 
Drevo bo tako padalo počasi in bo med padanjem ostalo pritrjeno  
na panj ter se ne bo razcepilo ali česarkoli udarilo.

2.  Podiranje zlomljenih dreves  
z visečimi vrhovi.

Podiranje dreves, katerih vrhovi še vedno visijo z debla, je nevarno. 
Če je drevo zlomljeno zelo visoko, ga obravnavajte kot obviselo drevo. 
Nikoli se ne gibajte pod visečim delom.

1. Da boste deblo lažje vrteli, začnite tako, da odžagate vrh.

2. Z uporabo obračalnega kavlja, jermena za obračanje ali stroja 
zlomljen del zavrtite in ga spravite na tla. 

3. Visok panj podrite na običajen način. A pozor, deblo ponavadi 
hitro pade, zato lahko udari s štrcljem in se nepredvidljivo zakotali.

3.  Med žaganjem podrtega 
izruvanega drevesa obstaja 
nevarnost padca nazaj.

Visoka, v vetrolomu izruvana drevesa ne smete nikoli začeti žagati pri 
korenovcu, saj obstaja nevarnost udarca v vašo smer. Začnite s klešče-
njem drevesa, zato da boste lahko enostavno presodili, če je napeto. 
Nato od vrha izmerite dolžino prvega debla in tam začnite žagati. 
Namesto tega lahko žagate kar se da stran od korenovca tako, da kore-
nine ne morejo odskočiti. Sedaj uporabite traktor z gozdarskimi kleščami 
ali vitlom in izruvano drevo z visokim panjem prekucnite nazaj.

4.  Podiranje zlomljenih dreves  
brez visečih vrhov.

Zlomljena drevesa in visoke panje podirajte na običajen način, kot 
navadno drevo. A pozor, deblo ponavadi hitro pade, zato lahko udari  
s štrcljem in se nepredvidljivo zakotali.

SANACIJA V NEURJU POŠKODOVANEGA GOZDA

Nevarno območje
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OPOZORILO: Ko ste prežagali deblo, izruvanega drevesa ne smete nikoli pustiti. Če ga ne podrete do konca, lahko pade 
na mimoidoče, kar ima za posledico resne poškodbe ali smrt!

SANACIJA V NEURJU POŠKODOVANEGA GOZDA
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SANACIJA V NEURJU POŠKODOVANEGA GOZDA

Pri žaganju korenovca stojte na varni strani.
Ko žagate deblo pri korenovcu, se lahko le-to z veliko silo pomakne vstran. Iz tega razloga poskrbite, da bo pot umika za vami vedno prosta! 
Postavite se tako, da je izruvano drevo na vaši levi, in žagajte deblo na desni, okoli 0,5 m proti vrhu. Tako imate noge zaščitene, če deblo ob 
prežaganju bočno odskoči. 

 Če morate z verižno žago obdelati celo drevo, je najbolje, da začnete pri vrhu. S tem sprostite vse napetosti, preden pridete do korenovca. 
Ročno žaganje korenin pred strojem za sečnjo izvajajte samo v primeru, ko ni nevarnosti, da bi se izruvano drevo prevalilo. V varnem položaju 
morate biti tudi, če deblo odskoči.
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Žaganje v neurju poškodovanih dreves.
Posebna tehnika žaganja korenin v neurju poškodovanih dreves. S to tehniko se zmanjša nevarnost, da se vam meč ali žaga zagozdi v tleh. Majhna 
razpoka, ki se lahko pojavi na spodnjem neprežaganem delu, ne bo vplivala na vrednost lesa. Žagajte z varne strani debla (glej prejšnjo stran). 

1. Naredite rez v spodnji polovici debla.

2. Žagajte navzdol, dokler ne ostane 3 cm široka peta.

3. Sedaj žagajte navzgor, dokler tudi tam ne ostane 3 cm široka peta.

4. Prežagajte zgornjo peto tako, da žagate z zgornje strani, okoli 3 cm bliže koreninam. Bodite pripravljeni, ko se napetost v deblu sprosti.

SANACIJA V NEURJU POŠKODOVANEGA GOZDA

OPOZORILO: Ko ste prežagali deblo, izruvanega drevesa ne smete nikoli pustiti. Če ga ne podrete do konca, lahko pade 
na mimoidoče, kar ima za posledico resne poškodbe ali smrt!
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SANACIJA V NEURJU POŠKODOVANEGA GOZDA

Priporočene tehnika žaganja napetih dreves.
V neurju poškodovana drevesa so zaradi nagnjenosti, zagozditev ali upognjenosti pogosto izpostavljena velikim napetostim v deblu. S pomočjo 
prikazanih tehnik s postopnim prežagovanjem debla sprostite napetosti na kontroliran način. Če drevo leži in je napeto, se vedno postavite na 
notranjo stran loka ukrivljenega debla.
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SANACIJA V NEURJU POŠKODOVANEGA GOZDA

Pri prekomerni napetosti: zasek na stisnjeni strani.
Različica, pri kateri žagate samo z notranje strani loka (stisnjena stran). Naredite rez kot pri zaseku, a z večjim kotom. Žagajte na obeh straneh 
po malem, dokler se napetost ne začne sproščati. Napetost popusti počasi, kontrolirano in usmerjeno. S konico meča žagajte pazljivo, da se 
izognete povratnemu udarcu!
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SANACIJA V NEURJU POŠKODOVANEGA GOZDA

Pri zmerni napetosti: odprt nasprotni rez.
1. Na notranji strani loka ukrivljenega debla izdelajte širok zasek do 1 /3 debeline debla.

2. Ostanite znotraj loka in z zunanje strani le-tega postopoma žagajte proti vrhu zaseka, dokler se deblo ne prelomi.



63

SANACIJA V NEURJU POŠKODOVANEGA GOZDA
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1. ZAVORA VERIGE Očistite jo in preverite njeno delovanje. 

2. POKROV SKLOPKE Očistite zavorni trak zavore verige. Če je 
zavorni trak poškodovan ali zelo obrabljen, ga zamenjajte.

3. ZAPORA PLINA Preverite delovanje zapore plina in se prepri-
čajte, da ni poškodovana.

4. LOVILEC VERIGE Prepričajte se, da je brezhiben in da ni zra-
hljan. Če je poškodovan, ga zamenjajte oz privijte, če je zrahljan.

5. STOP STIKALO Preverite, če stop stikalo deluje pravilno.

6. RAZPOKE Prepričajte se, da na varnostnih elementih in drugih 
delih verižne žage ni razpok. Če razpokani deli lahko ogrozijo vašo 
varnost, jih zamenjajte. Če ste v dvomih, se obrnite na vašega 
najbližjega prodajalca.

7. VIJAKI IN MATICE Redno preverjajte, če so vsi vijaki in matice 
priviti, še zlasti na izpušnem loncu.

8. ZAGANJALNA NAPRAVA Očistite odprtine za dovod zraka, 
preverite delovanje in obrabo.

9. VERIGA Nabrusite verigo ter preverite njeno napetost in stanje. 
Glej strani do 66 –73.

Varnostni pregled in servisiranje.
Vašo verižno žago morate redno vzdrževati, saj boste le tako ohranili njene funkcije in učinkovitost. 
Osnovne servisne posege lahko opravite sami ob upoštevanju spodnjih navodil. Varnostne elemente 
morate preveriti pred vsako uporabo (točke od 1– 5).

VARNOSTNI PREGLED IN SERVISIRANJE

10. MEČ Očistite odprtine za mazanje in utor. Meč morate redno 
obračati, da zagotovite enakomernejšo obrabo. S ploščato pilo odstranite 
vse igle.

11. MAZANJE MEČA IN VERIGE Preverite delovanje.

12. ZRAČNI FILTER Zračni filter očistite v mlačni milnici. Če je 
verižna žaga opremljena s centrifugalnim čiščenjem zraka (Air Injection), 
vam zračnega filtra ni treba tako pogosto čistiti.

13. VALJ Redno čistite hladilna rebra valja, da omogočite dobro hlaje-
nje motorja.

14. VZTRAJNIK Očistite lopatice, da ohranite funkcijo ventiliranja/
hlajenja.

15. SKLOPKA Skozi luknjo v motorni gredi (pri nekaterih modelih) 
namažite ležaj sklopke ali namažite neposredno ležaj (pri ostalih 
modelih).

16. PRIROČNIK ZA UPORABO Več o servisiranju in vzdrževanju  
si preberite v priročniku za uporabo verižne žage. Glede ostalih 
servisnih posegov in popravil se obrnite na vašega prodajalca in 
serviserja.
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VARNOSTNI PREGLED IN SERVISIRANJE
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VARNOSTNI PREGLED IN SERVISIRANJE

Vzdrževanje rezalne opreme.
Pri pregledovanju rezalne opreme verižne žage nosite delovne rokavice.

Napetost verige.
Prepričajte se, da je veriga pravilno napeta. Premalo napeta veriga  
se lahko sname z meča ter poškoduje vas in žago. Prevelika napetost 
verige povzroči predzgodnjo obrabo meča. Pravilno napeta veriga ne 
sme viseti na spodnji strani meča. Napetost verige je pravilna, ko je 
veriga v stiku s spodnjim delom meča in jo z roko lahko še vedno 
enostavno vrtite okoli meča. Glej zgornjo sliko.

Nabrušena veriga.
Za varno, učinkovito in natančno žaganje mora biti veriga vedno 
nabrušena. Enostaven način za ohranitev nabrušenosti verige je  
uporaba Husqvarnine šablone za brušenje in upoštevanje navodil  
za brušenje na naslednjih straneh.

Kako pogosto je treba brusiti verigo?
Veriga se sčasoma skrha, četudi niste zažagali v predmete, ki zmanjšu-
jejo njeno ostrino (skala, zemlja, itd.). Veriga postane topa. Če ste z 
verigo zarezali v kamen, je neuporabna in jo morate takoj nabrusiti.
 Če uporabljate verižno žago pretežni del dneva, je primerno, da 
nabrusite verigo ob vsakem dolitju goriva. Lažje je brusiti pomalem 
in pogosto kot obratno. Z dobro nabrušeno verigo lahko žagate 
natančneje in učinkoviteje.

Vrsta verige.
Vedno uporabljajte vrsto meča in verige, ki ju priporoča proizvajalec. 
Tabela prikazuje različne vrste verig in velikosti okroglih pil za verige 
Husqvarna in ustrezne verige Oregon.
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VRSTA VERIGE KORAK (COLE) PILA (MM /COLE) OBLIKA REZILNEGA ZOBA

HUSQVARNA OREGON

H30 „Pixel“ 95VP .325" 4,8 / 3 / 16 Poldletasti

H25 21BP .325" 4,8 / 3 / 16 Poldletasti

H42 73LP 3 / 8" 5,5 / 7 / 32 Dletasti

H36 91VG 3 / 8" 4,0 / 5 / 32 Srpasti

H37 91PX 3 / 8" 4,0 / 5 / 32 Srpasti

H64 27 .404" 5,5 / 7 / 32 Mikro dletasti

VARNOSTNI PREGLED IN SERVISIRANJE

Oprema za brušenje.
Za brušenje verige morate imeti naslednje orodje:

• Okroglo pilo

• Ploščato pilo

• Ročaj za pilo

• Kombinirano šablono s šablono za brušenje rezilnih zob in šablo-
nami za brušenje globinskih zob

Naj vas opozorimo, da se okrogla pila in šablone v odvisnosti od 
vrste verige razlikujejo po velikosti in obliki. Vrsta verige je označena 
na kombinirani šabloni. Glejte spodnjo tabelo ali se obrnite na 
vašega najbližjega prodajalca. 

Tako izgleda top rezilni zob. Zadnji čas je za brušenje rezilnih zob. Bodite pozorni 
na „beli“ rob rezilnega zoba.

Rezilni zob, ki je zarezal v kamen, ima nepravilen rob, kjer je zgornja plast rezil-
nega zoba poškodovana. Za kar najboljšo ostrino je pomembno, da se ves poškodo-
vani del odbrusi.

Nazaj pomaknjen kot. Rezilni zob je obrušen previsoko, zato je učinek rezanja 
slabši. Uporabite šablono za brušenje globinskih zob in v skladu s priporočili 
ponovno nabrusite rezilni zob.

Tako izgleda oster rezilni zob.
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VARNOSTNI PREGLED IN SERVISIRANJE

Brušenje verige.
Veriga in meč morata biti dobro fiksirana in stabilna, da boste imeli lahko pri brušenju obe roki prosti. Meč najlažje zavarujete 
tako, da uporabite primež na delovni mizi. Verigo zavarujte z aktiviranjem zavore verige.

Koti rezilnega zoba.
Ob brušenju rezilnega zoba verige morate upoštevati tri različne kote: kot brušenja, grebenski kot in bočni kot. Koti so odvisni 
od vrste verige. Če uporabljate šablono za brušenje, vam za dober rezultat ni treba misliti na različne kote. Samo upoštevajte 
navodila in dobili boste pravilne kote rezilnega zoba.

Kot brušenja

Bočni kot Grebenski kot
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VARNOSTNI PREGLED IN SERVISIRANJE

1. Začnite z rezilnim zobom. Uporabite okroglo pilo in šablono za 
brušenje, ki je primerna za vašo vrsto verige (glej tabelo na strani 67).

2. Postavite šablono na verigo. Puščice na šabloni morajo biti usmer-
jene v smer vrtenja verige (proti vodilnemu kolescu). Prepričajte se, 
da je šablona v stiku z verigo.

3. Brusite z obema rokama. Postavite pilo pod kotom 90 stopinj 
glede na valjčke šablone za brušenje. Pila mora ležati na obeh valjč-
kih. Kot brušenja je potem od 25–35°, odvisno od vrste verige. 
Rezilni zob brusite z enakomernimi potegi v smeri od sebe. 

4. Nato nabrusite vsak drugi zob. Vsak rezilni zob brusite toliko časa, 
dokler ni oster. Pomembno je, da so vsi rezilni zobje enake dolžine.

5. Ko ste nabrusili vse rezilne zobe na eni strani, sprostite primež  
in pritrdite meč z druge smeri.

6. Nato z nasprotne smeri na enak način nabrusite rezilne zobe.
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VARNOSTNI PREGLED IN SERVISIRANJE

Brušenje brez šablone.
Če ste navajeni brušenja, lahko brusite tudi brez šablone. Pri tem je 
pomembno, da ohranite prvotne kote rezilnega zoba. Četudi ste že 
nekajkrat brusili brez uporabe šablone za brušenje, vam za ohranitev 
pravilnega kota in globine rezilnih zob vseeno priporočamo, da upo-
rabite šablono. 
 Ne brusite tako, da naredite kavelj. Posledica bo preveč „agresivna“ 
veriga. To pomeni, da je žaga izpostavljena nepotrebnim obremeni-
tvam in uporabnik povečanim tresljajem. Pravilno nabrušen rezilni 
zob je prikazan na sliki na strani 67.

Globinski zob.
Razlika v višini med položajem globinskega zoba in konico rezilnega 
zoba (razlika v višini globinskega zoba) določa, koliko rezilni zob reže. 
Deluje podobno kot oblič. Ko je oblič nastavljen tako, da je rezilo 
minimalno pomaknjeno navzven, odreže zelo majhno količino lesa. 
Enako velja za verižno žago, če je razlika med višino globinskega zoba 
in višino konice rezilnega zoba premajhna. Globinskega zoba ne 
smete preveč pobrusiti. Rezilni zob bo potem rezal pregloboko. Žaga-
nje bo bolj agresivno z več tresljaji. Poveča se nevarnost povratnega 
udarca in verižna žaga je izpostavljena nepotrebnim obremenitvam.

Kavelj. Bočni kot je premajhen.

Globinski zob.

Preveč nabrušen rezilni zob. Če je rezilni zob krajši od 4 mm, morate verigo 
zavreči.

Zamenjajte verigo.
Če je najdaljši odsek rezilnega zoba krajši od 4 mm ali če so se 
pojavile razpoke, je čas, da zamenjate verigo.
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Priporočamo, da globinske zobe nabrusite po tem, ko ste med 
normalno uporabo od 3 – 5 krat nabrusili rezilne zobe. Po brušenju 
zaradi žaganja, na primer v kamen, ko ste veliko obrusili vsak rezilni 
zob, morate nabrusiti tudi globinske zobe. 
 Šablona za brušenje globinskih zob ima vtisnjeni oznaki „Soft“ 
(mehko) in „Hard“ (trdo). „Soft“ pomeni mehak les (iglavci) ter 

1. Postavite šablono na verigo in jo z eno roko dobro primite.  
V odvisnosti od vrste lesa izberite nastavitev „Soft“ (mehko)  
ali „Hard“ (trdo). Višinski zobje so odvisni od vrste verige.

2. V drugo roko vzemite ploščato pilo in brusite globinski zob, 
dokler se pila ne dotakne šablone.

„Hard“ zmrznjen in trd les (listavci). Če globinske zobe nabrusite  
z nastavitvijo „Hard“, bo vsak zob odrezal malo manj lesa kot pri 
brušenju z nastavitvijo „Soft“.
 Trdega lesa ni moč naenkrat odrezati toliko kot mehkega lesa. 
Višina globinskega zoba je odvisna od vrste verige, glej priročnik  
za uporabo žage.

3. Nadaljujte z brušenjem vseh globinskih zob verige. Namestitev 
šablone se razlikuje za z desne in leve strani nabrušene rezilne 
zobe.

Brušenje globinskega zoba.
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VARNOSTNI PREGLED IN SERVISIRANJE

1. Najlažja tehnika je uporaba primeža. Namestite ga na panj ali hlod 
in zavarujte meč kot pri običajnem primežu. Brusite v skladu z 
navodili za brušenje.

2. Uporabite manjše drevo. Izdelajte vbodni rez na za brušenje 
primerni delovni višini. Pri izdelavi vbodnega reza pazite na 
povratni udarec. Ugasnite motor in vstavite meč v rez. Zavarujte 
meč tako, da vstavite kombinirani ključ med meč in rez. Brusite  
v skladu z navodili za brušenje.

3. Uporabite manjše drevo. Odžagajte drevo na za brušenje primerni 
delovni višini. Na panju naredite oznako globine, ki ustreza širini 
meča. Zažagajte diagonalen utor pod rezom panja na strani, kjer 
bo telo žage. Vstavite kavelj za dviganje v utor in uporabite držalo 
kavlja, da podprete žago. Brusite v skladu z navodili za brušenje.

Brušenje verige v gozdu.
Prepričajte se, da ste med brušenjem na stabilni podlagi in da lahko zavarujete žago. Tukaj je opisanih nekaj tehnik. Uporabite 
tisto, ki vam je najbližja. Bistvo je, da imate verigo vedno nabrušeno, saj si s tem olajšate delo.

4. Ta tehnika omogoča brušenje z desno in levo roko. Usedite se na 
hlod. Držite žago med stegni. Nagnite se preko telesa žage in se  
s podlahtjo oprite na stegno. Z istim prijemom pile začnite brusiti 
vse rezilne zobe v eno smer. Sedaj zamenjajte prijem pile za drugo 
roko in nabrusite drugo stran. Brusite v skladu z navodili za 
brušenje.

5. Brušenje kot pri točki 4 z desno roko. Ko ste s to tehniko nabrusili 
vse rezilne zobe v eni smeri in je čas, da zamenjate prijem pile za 
levo roko, nagnite žago s pomočjo panja ali hloda. Pritisnite desno 
nogo na ohišje motorja tako, da je v varnem položaju. V skladu z 
navodili za brušenje nabrusite preostale rezilne zobe na drugi strani.



2 / 3.

4. 5.

2 / 3.

4. 5.

73

VARNOSTNI PREGLED IN SERVISIRANJE
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Brušenje gozdarskih klešč  
in kavljev za dviganje.
Zelo pomembno je, da so kavlji in klešče koničasti ter ostri, saj le tako zagotavljajo dober 
oprijem na deblu. Tope klešče in kavlji so neučinkoviti in celo nevarni, saj se v primeru, 
da zdrsnejo, lahko poškodujete.

Tako nabrusite gozdarske klešče. 
Po možnosti konico nabrusite tako, da ima obliko dleta, saj klešče na 
ta način lažje sprostite iz lesa. Brusite z zunanje strani klešč. Izogibajte 
se robu konice, saj se ob sproščanju klešč lahko zagozdi v les. 

Tako nabrusite kavelj za dviganje.
Ta tehnika ohranja konico kavlja. Kavelj brusite s strani in od  
znotraj. Brusite proti konici.

Tako preizkusite kavelj za dviganje.
Ostrino konice preverite tako, da jo z rahlim pritiskom na ročaj 
vodoravno vlečete po leseni plošči ali vzdolž vlaken olupljenega 
debla. Pravilno nabrušena konica se enakomerno zapiči v les in 
naredi majhen utor.

VARNOSTNI PREGLED IN SERVISIRANJE
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