
Chain Saw
鏈鋸機
เลื่ื่อยโชไฟฟา

TCS 33EB
Handling instructions
使用說明書
คูมือการใชงาน

Read through carefully and understand these instructions before use.
使用前務請詳加閱讀

โปรดอานโดยละเอียดและทําความเขาใจกอนใชงาน
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English

MEANINGS OF SYMBOLS 
NOTE: Some units do not carry them.

Symbols

WARNING
The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use.
It is important that you read, fully understand and 
observe the following safety precautions and 
warnings. Careless or improper use of the unit may 
cause serious or fatal injury.

Off /Stop

Read, understand and follow all warnings and 
instructions in this manual and on the unit. Emergency stop

Always wear eye, head and ear protectors when using 
this unit. Fuel and oil mixture

Warning, kickback danger. Be careful of possible 
sudden and accidental upward and/or backward 
motion of the guide bar.

Chain oil fi ll

One-handed usage not permitted. While cutting, hold 
saw fi rmly with both hands with thumb fi rmly locked 
around front handle.

Carburetor adjustment - Idle speed

Chain brake Carburetor adjustment - Low speed mixture

Choke Carburetor adjustment - High speed mixture

On/Start Priming pump

Contents
WHAT IS WHAT? ...............................................................................7
WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS ...................................8
SPECIFICATIONS ...........................................................................10
ASSEMBLY PROCEDURES ............................................................11
OPERATING PROCEDURES ..........................................................11
MAINTENANCE ...............................................................................13
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WHAT IS WHAT?
1. Throttle trigger: Device activated by the operatorʼs fi nger, for 

controlling the engine speed.
2. Throttle trigger lockout: Device that prevents the accidental 

operation of the throttle trigger until manually released.
3. Ignition switch: Device for allowing the engine to be started or 

stopped.
4. Oil tank cap: For closing the oil tank.
5. Recoil starter: Pull handle to start the engine.
6. Front handle: Support handle located at or towards the front of 

the engine housing.
7. Fuel tank cap: For closing the fuel tank.
8. Choke lever: Device for enriching the fuel/air mixture in the 

carburetor, to aid starting.
9. Priming pump: Device for supplying extra fuel, to aid starting.
10. Guide bar: The part that supports and guides the saw chain.
11. Saw chain: Chain, serving as a cutting tool.
12. Chain brake (Front hand guard): Device for stopping or locking 

the chain.
13. Spiked bumper (optional): Device for acting as a pivot when in 

contact with a tree or log.
14. Chain catcher: device for restraining the saw chain.
15. Guide bar cover: Device for covering the guide bar and saw 

chain when the unit is not being used.
16. Combi box spanner: The tool for removing or installing a spark 

plug and tensioning the saw chain.
17. Handling instructions: Included with unit. Read before operation 

and keep for future reference to learn proper, safe techniques.
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WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS
Operator safety
○ Always wear a safety face shield or goggles.
○ Gloves should be used when sharpening chain.
○ Always wear safety protective equipment such as jacket, 

trousers, gloves, helmet, boots with steel toe-caps and non-
slip soles whenever you use a chain saw. For working in trees 
the safety boots must be suitable for climbing techniques. Do 
not wear loose clothing, jewelry, short pants, sandals or go 
barefoot.

 Secure hair so it is above shoulder length.
○ Do not operate this tool when you are tired, ill or under the 

infl uence of alcohol, drugs or medication.
○ Never let a child or inexperienced person operate the machine.
○ Wear hearing protection. Pay attention to your surroundings. 

Be aware of any bystanders who may be signaling a problem. 
Remove safety equipment immediately upon shutting off  
engine.

○ Wear head protection.
○ Never start or run the engine inside a closed room or building. 

Breathing exhaust fumes can kill.
○ For respiratory protection, wear a protection mask while emitting 

the chain oil mist and dust from sawdust.
○ Keep handles free of oil and fuel.
○ Keep hands away from cutting equipment.
○ Do not grab or hold the unit by the cutting equipment.
○ When the unit is turned off , make sure the cutting attachment 

has stopped before the unit is set down.
○ When operation is prolonged, take a break from time to time 

so that you may avoid possible Hand-Arm vibration syndrome 
(HAVS) which is caused by vibration. 

○ The operator must obey the local regulations of cutting area.

WARNING
○ Antivibration systems do not guarantee that you will not sustain 

HAVS or carpal tunnel syndrome. Therefore, continual and 
regular users should monitor closely the condition of their hands 
and fi ngers. If any of the above symptoms appear, seek medical 
advice immediately. 

○ Long or continuous exposure to high noise levels may cause 
permanent hearing impairment. Always wear approved hearing 
protection when operating a unit/machine.

○ If you are using any medical electric/electronic devices such 
as a pacemaker, consult your physician as well as the device 
manufacturer prior to operating any power equipment.

Unit/machine safety
○ Inspect the entire unit/machine before each use. Replace 

damaged parts. Check for fuel leaks and make sure all fasteners 
are in place and securely tightened.

○ Replace parts that are cracked, chipped or damaged in any way 
before using the unit/machine.

○ Make sure the side case is properly attached.
○ Keep others away when making carburetor adjustments.
○ Use only accessories as recommended for this unit/machine by 

the manufacturer.
○ Never let the chain strike any obstacle. If the chain makes 

contact, the machine should be stopped and checked carefully.
○ Make sure the automatic oiler is working. Keep the oil tank fi lled 

with clean oil. Never let chain run dry on the bar.
○ All chain saw service, other than the items listed in the operator’s/ 

owner’s manual, should be performed by competent chain-saw 
service personnel.  (For example, if improper tools are used to 
remove the fl ywheel or if an improper tool is used to hold the 
fl ywheel in order to remove the clutch, structural damage to the 
fl ywheel could occur and could subsequently cause the fl ywheel 
to burst.)

WARNING
○ Never modify the unit/machine in any way. Do not use your unit/

machine for any job except that for which it is intended.
○ Never use chain saw without any safety equipment or that has 

faulty safety equipment. It could result in serious personal 
injury.

○ Using guide bar/chain other than recommended by the 
manufacturer which are not approved, could result in a high risk 
of personal accidents or injury.

Fuel safety
○ Mix and pour fuel outdoors and where there are no sparks or 

fl ames.
○ Use a container approved for fuel.
○ Do not smoke or allow smoking near fuel or the unit/machine or 

while using the unit/machine.
○ Wipe up all fuel spills before starting engine.
○ Move at least 3 m away from fueling site before starting engine.
○ Stop engine before removing fuel cap.
○ Empty the fuel tank before storing the unit/machine. It is 

recommended that the fuel be emptied after each use. If fuel is 
left in the tank, store so fuel will not leak.

○ Store unit/machine and fuel in area where fuel vapors cannot 
reach sparks or open fl ames from water heaters, electric motors 
or switches, furnaces, etc. 

WARNING
 Fuel is easy to ignite or get explosion or inhale fumes, so that pay 

special attention when handling or fi lling fuel.
Cutting safety
○ Do not cut any material other than wood or wooden objects.
○ For respiratory protection, wear an aerosol protection mask 

when cutting the wood after insecticide has been applied.
○ Keep others including children, animals, bystanders and helpers 

outside the 15 m hazard zone. Stop the engine immediately if 
you are approached.

○ Hold the unit/machine fi rmly with the right hand on the rear 
handle and the left hand on the front handle.

○ Keep fi rm footing and balance. Do not over-reach.
○ Keep all parts of your body away from the muffl  er and cutting 

attachment when the engine is running.
○ Keep Bar/Chain below waist level.
○ Before felling a tree, the operator must be accustomed to the 

sawing techniques of the chain saw.
○ Be sure to pre-plan a safe exit from a failing tree.
○ While cutting, hold saw fi rmly with both hands with thumb fi rmly 

locked around front handle, and stand with feet well balanced 
and your body balanced.

○ Stand to the side of the saw when cutting - never directly behind 
it.

○ Always keep the spiked bumper face to a tree, because the 
chain may suddenly be drawn into a tree, if so equipped.

○ When completing a cut, be ready to hold up the units as it breaks 
into clear, so it will not follow through and cut your legs, feet or 
body, or contact an obstruction.

○ Be alert against kickback (when saw kicks up and back at 
operator). Never cut with the nose of the bar.

○ When relocating to a new work area, be sure to shut off  the 
machine and ensure that all cutting attachments are stopped.

○ Never place the machine on the ground when running.
○ Always ensure that the engine is shut off  and any cutting 

attachments have completely stopped before clearing debris or 
removing grass from the cutting attachment.

○ Always carry a fi rst-aid kit when operating any power 
equipment.

○ Never start or run the engine inside a closed room or building 
and/or near infl ammable liquid. Breathing exhaust fumes can 
kill.

Maintenance safety
○ Maintain the unit/machine according to recommended 

procedures.
○ Disconnect the spark plug before performing maintenance 

except for carburetor adjustments.
○ Keep others away when making carburetor adjustments.
○ Use only genuine Tanaka replacement parts as recommended 

by the manufacturer.
CAUTION
 Do not disassemble the recoil starter. You may get a possibility 

of personal injury with recoil spring.

WARNING
 Improper maintenance could result in serious engine damage or 

in serious personal injury.
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Transport and storage
○ Carry the unit/machine by hand with the engine stopped and the 

muffl  er away from your body.
○ Allow the engine to cool, empty the fuel tank, and secure the 

unit/machine before storing or transporting in a vehicle.
○ Empty the fuel tank before storing the unit/machine. It is 

recommended that the fuel be emptied after each use. If fuel is 
left in the tank, store so fuel will not leak.

○ Store unit/machine out of the reach of children.
○ Clean and maintain the unit carefully and store it in a dry place.
○ Make sure engine switch is off  when transporting or storing.
○ When transporting in a vehicle or storage, cover chain with chain 

cover.
If situations occur which are not covered in this manual, take care and 
use common sense. Contact Tanaka dealer if you need assistance. 
Pay special attention to statements preceded by the following words: 

WARNING
 Indicates a strong possibility of severe personal injury or loss of 

life, if instructions are not followed.
CAUTION
 Indicates a possibility of personal injury or equipment damage, if 

instructions are not followed.
NOTE
 Helpful information for correct function and use.
CAUTION
 Do not disassemble the recoil starter. You may get a possibility 

of personal injury with recoil spring.

WARNING
KICKBACK DANGER (Fig. 1)
One of the most severe dangers when working with a chain saw is 
the possibility of kickback. Kickback may occur when the upper tip 
of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and 
pinches the saw chain in the cut. Tip contact in some cases may 
cause a lightning fast reverse reaction, kicking the guide bar up and 
back toward you. Pinching the saw chain along the top of the guide 
bar may also push the guide bar rapidly back towards you. Either of 
these reactions may cause you to lose control of the saw which could 
result in serious personal injury. Even though your saw has safety 
built into its design, you should not rely on these safety features 
exclusively. Know where your bar tip is at all times. Kickback does 
occur if you allow the kickback zone (1) of the bar to touch an object. 
Do not use that area. Kickback from pinching is caused by a cut 
closing and pinching the upper side of the guide bar. Study your cut 
and make sure it will open as you cut through. Maintain control when 
the engine is running by always keeping a fi rm grip on the saw with 
your right hand on the rear handle, your left hand on the front handle 
and your thumbs and fi ngers encircling the handles. Always hold the 
saw with both hands during operation and cut at high engine speed.
Follow manufacturer's sharpening and maintenance instructions 
for the saw chain. The lack of this maintenance may increase the 
possibility of kickback.
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SPECIFICATIONS
○ Code “CS” of model name means “Chain saw”

Model TCS33EB
Type of equipment Chain saw, portable
Engine Size (cm3) 32.2
Spark Plug NGK BPM-6A
Fuel Tank Capacity (cm3) 350
Chain Oil Tank Capacity (cm3) 250
Dry Weight (kg)  
(Without guide bar and chain) 3.8

Chain pitch (mm) 9.52
Chain gauge (mm) 1.27
Sound pressure level LpA (dB (A)) by ISO 22868
 Equivalent
 Uncertainty

102
1

Sound power level LwA (dB (A)) by ISO 22868
 Measured
 Uncertainty
Sound power level LwA (dB (A)) by 2000/14/EC
 Measured
 Guaranteed

110
3

111.6
113

Vibration level (m/s2) by ISO 22867 
 Front handle
 Rear handle
 Uncertainty

3.2
4.7
0.8

Guide bar length (mm) 300 350 400

Type of chain 91VG / 91PX
(Oregon)

Max. engine power 
by ISO 7293 (kW) 1.25

Max. engine speed (min-1) 12500
Idle engine speed (min-1) 3100
Specifi c fuel consumption at maximum engine 
power (g/kWh) 600

Max. chain speed (m/sec) 23.8
Sprocket (number of teeth) 6

NOTE: Equivalent noise level/vibration levels by ISO 22868/22867 are calculated as the time-weighted energy total for noise/vibration levels 
under various working conditions with the following time distribution: 1/3 idle, 1/3 full, 1/3 racing speed.
*All data subject to change without notice.
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ASSEMBLY PROCEDURES

WARNING
 Never try to start engine without side case, bar and chain 

securely fastened.
1. Pull the chain break (15) toward the front handle to check that the 

chain brake is disengaged. (Fig. 10)
2. Remove chain bar clamp nuts (2). Remove the side case (3). 

(Fig. 2) 
 *  In case of installing the spiked bumper (4), install the spiked 

bumper (4) (if so equipped) to the unit with two screws. (Fig. 3)
3. Install the chain bar (5) onto the bolts (6), then push it toward the 

sprocket (7) as far as it will go. (Fig. 4)
4. Confi rm the direction of saw chain (10) is correct as in the fi gure, 

and align the chain on the sprocket. (Fig. 5)
5. Guide the chain drive links into the bar groove all around the bar.
6. Install the side case (3) onto the bolts (6).
 Make sure that the boss of chain tension adjust bolt (8) fi ts into 

the hole of the bar (9). (Fig. 4)
 Then tighten the clamp nuts (2) by hand that allows the chain bar 

end to move up and down easily. (Fig. 2)
7. Raise the bar end, and tighten the chain (10) by turning the 

tension adjustment bolt (11) clockwise. To check proper tension, 
lightly lift up the center of chain and there should be about 0.5 
– 1.0 mm clearance between bar and edge of drive link (12). 
(Fig. 6, 7)

CAUTION
 PROPER TENSION IS EXTREMELY IMPORTANT
8. Raise the bar end and securely tighten the chain bar clamp nuts 

with the combi box spanner. (Fig. 7)
9. A new chain will stretch so adjust the chain after a few cuts and 

watch chain tension carefully for the fi rst half hour of cutting.
NOTE
 Check the chain tension frequently for optimum performance 

and durability.
CAUTION
○ When the chain is excessively tightened, the bar and chain will 

be damaged rapidly. Conversely, when the chain is excessively 
loosened, it may get out of the groove in the bar.

○ Always wear gloves when touching the chain.

WARNING
 During operation, hold chain saw fi rmly with both hands. A single 

hand operation may cause serious injury.

OPERATING PROCEDURES
Fuel (Fig. 8) 

WARNING
○ The chain saw is equipped with a two-stroke engine. Always 

run the engine on fuel, which is mixed with oil. Provide good 
ventilation, when fueling or handling fuel.

○ Fuel contains highly fl ammable and it is possible to get the 
serious personal injury when inhaling or spilling on your body. 
Always pay attention when handling fuel. Always have good 
ventilation when handling fuel inside building.

Fuel
○ Always use branded 89 octane unleaded gasoline.
○ Use genuine two-cycle oil or use a mix between 25:1 to 50:1, 

please consult the oil bottle for the ratio or Tanaka dealer.
○ If genuine oil is not available, use an anti-oxidant added quality 

oil expressly labeled for air-cooled 2-cycle engine use (JASO 
FC GRADE OIL or ISO EGC GRADE). Do not use BIA or TCW 
(2-stroke water-cooling type) mixed oil.

○ Never use multi-grade oil (10 W/30) or waste oil.
○ Always mix fuel and oil in a separate clean container.
Always start by fi lling half the amount of gasoline, which is to be 
used. Then add the whole amount of oil. Mix (shake) the fuel mixture. 
Add the remaining amount of gasoline.
Mix (shake) the fuel-mix thoroughly before fi lling the fuel tank.

Fueling

WARNING (Fig. 9)
○ Always shut off  the engine before refueling.
○ Slowly open the fuel tank (13), when fi lling up with fuel, so that 

possible overpressure disappears.
○ Tighten the fuel cap carefully, after fueling.
○ Always move the unit at least 3 m from the fueling area before 

starting.
○ Always wash any spilled fuel from clothing immediately with 

soap.
○ Be sure to check any fuel leaking after refueling.
Before fueling, clean the tank cap area carefully, to ensure that no 
dirt falls into the tank. Make sure that the fuel is well mixed by shaking 
the container, before fueling.

Chain oil (Fig. 9)
Fill up with chain oil (14). Always use good quality chain oil. When the 
engine is running, the chain oil is automatically discharged.
NOTE
 When pouring fuel (13) or chain oil (14) into the tank, place the 

unit with cap side up. (Fig. 9)

Starting (Fig. 10 – 14)
CAUTION
 Before starting, push the chain brake (15) so that the brake is 

engaged, and make sure that the bar/chain does not touch 
anything. (Fig. 10)

1. Set ignition switch (16) to ON position. (Fig. 11)
2. Pull the choke lever (17) fully (Fig. 12).
 *Push priming pump (18) several times so that fuel fl ows through 

bulb into carburetor. (Fig. 12)
3. Pull recoil starter briskly, taking care to keep the handle in your 

grasp and not allowing it to snap back. (Fig. 13)
4. When you hear fi rst ignition, push the choke lever (17) fully. 

(Fig. 12)
5. Pull recoil starter briskly again in the aforementioned manner. 

(Fig. 13)
NOTE
 If engine does not start, repeat procedures from 2 to 5.
6. As soon as engine starts, with the throttle trigger lockout (19) 

pressed, pull the throttle trigger (20) and immediately release 
the throttle trigger (20).

 Then half-throttle is disengaged. (Fig. 14).
 Pull the chain brake (15) so that the brake is disengaged. 

(Fig. 10)
 Allow the engine about 2–3 minutes to warm up before subjecting 

it to any load.
 Do not run the engine at high speed without the load to avoid 

shortening the life of the engine.

Chain brake operation (Fig. 10)
Chain brake (15) is designed to activate in an emergency such as 
kick-back action. Please check to verify that it works properly before 
use.
Application of brake is made by moving the front guard towards the 
bar. During the chain brake operation, even if the throttle lever is 
pulled, the engine speed does not increase and the chain does not 
turn. To release the brake, pull up the chain brake lever.
How to confi rm
1) Turn off  the engine.
2) Holding the chain saw horizontally, release your hand from the 

front handle, hit the tip of the guide bar to a stump or a piece 
of wood, and confi rm brake operation. Operating level varies by 
bar size.

In case the brake is not eff ective, ask our dealer for inspection and 
repairs. If the engine keeps rotating at high speed with the brake 
engaged, the clutch will overheat causing trouble.
When the brake engages during operation, immediately release the 
throttle lever to stop the engine.
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WARNING
 Do not carry the machine with the engine running.
Stopping (Fig. 15)
Decrease engine speed, and push ignition switch (16) to stop 
position.

WARNING
○ Do not overreach or cut above shoulder height.
○ Use extra caution when felling, and do not use the saw in a nose-

high position or above shoulder height.

CHAIN CATCHER
The chain catcher is located on the power head just below the chain 
to further prevent the possibility of a broken chain striking the chain 
saw user.

WARNING
 Do not stand in-line with chain when cutting.
BASIC TECHNIQUES FOR MAKING FELLING, LIMBING AND 
BUCKING CUTS
The intention of the following information is to provide you with the 
general introduction to wood cutting techniques.

WARNING
○ This information does not cover all specifi c situations, which 

may depend on diff erences in terrain, vegetation, kind of wood, 
form and size of trees, etc. Consult your servicing dealer, 
forestry agent or local forestry schools for advice on specifi c 
woodcutting problems in your area. This will make your work 
more effi  cient and safer.

○ Avoid cutting in adverse weather conditions, such as dense fog, 
heavy rain, bitter cold, high winds, etc.

 Adverse weather is often tiring to work in and creates potentially 
dangerous conditions such as slippery ground. 

 High winds may force the tree to fall in an unexpected direction 
causing property damage or personal injury.

CAUTION
 Never use a chain saw to pry or for any purpose for which it is not 

intended.

WARNING
○ Avoid stumbling on obstacles such as stumps, roots, rocks, 

branches and fallen trees. Watch out for holes and ditches. Be 
extremely cautious when working on slopes or uneven ground.

 Shut off  the saw when moving from one work place to another.
 Always cut at wide open throttle. A slow moving chain can easily 

catch and force the saw to jerk.
○ Never use the saw with only one hand.
 You cannot control the saw properly and you may lose control 

and injure yourself severely.
 Keep the saw body close to your body to improve control and 

reduce strain.
 When cutting with the bottom part of the chain the reactive 

force will pull the saw away from you towards the wood you are 
cutting.

 The saw will control the feeding speed and sawdust will be 
directed towards you. (Fig. 16)

○ When cutting with the upper part of the chain the reactive force 
will push the saw towards you and away from the wood you are 
cutting. (Fig. 17)

○ There is a risk of kickback if the saw is pushed far enough so that 
you begin to cut with the nose of the bar.

 The safest cutting method is to cut with the bottom part of the 
chain. Sawing with the upper part makes it much more diffi  cult to 
control the saw and increases the risk of kickback.

○ In case the chain locked, immediately release the throttle lever.
 If the throttle lever keeps rotating at high speed with the chain 

locked, the clutch will overheat causing trouble.
NOTE
 Always keep the spiked bumper face to a tree, because the 

chain may suddenly be drawn into a tree.

FELLING
Felling is more than cutting down a tree. You must also bring it down 
as near to an intended place as possible without damaging the tree 
or anything else.
Before felling a tree, carefully consider all conditions which may 
eff ect the intended direction, such as:
Angle of the tree. Shape of the crown. Snow load on the crown.
Wind conditions. Obstacles within tree range (e.g., other trees, 
power lines, roads, buildings, etc.).

WARNING
○ Always observe the general conditions of the tree. Look for 

decay and rot in the trunk which will make it more likely to snap 
and start to fall before you expect it.

○ Look for dry branches, which may break and hit you when you 
are working.

 Always keep animals and people at least twice the tree length 
away while felling. Clear away shrubs and branches from around 
the tree.

 Prepare a path of retreat away from the felling direction.

BASIC RULES FOR FELLING TREES
Normally the felling consists of two main cutting operations, notching 
and making the felling cut. Start making the upper notch cut on the 
side of the tree facing the feeling direction. Look through the kerf as 
you saw the lower cut so you do not saw too deep into the trunk. The 
notch should be deep enough to create a hinge of suffi  cient width 
and strength. The notch opening should be wide enough to direct 
the fall of the tree as long as possible. Saw the felling cut from the 
other side of the tree between one and two inches (3–5 cm) above 
the edge of the notch. (Fig. 18)

21. Felling direction
22. 45° minimum notch opening
23. Hinge
24. Felling cut

Never saw completely through the trunk. Always leave a hinge.
The hinge guides the tree. If the trunk is completely cut through, you 
lose control over the felling direction.
Insert a wedge or a felling lever in the cut well before the tree 
becomes unstable and starts to move. This will prevent the guide 
bar from binding in the felling cut if you have misjudged the falling 
direction. Make sure no people have come into the range of the 
falling tree before you push it over.

FELLING CUT, TRUNK DIAMETER MORE THAN TWICE GUIDE 
BAR LENGTH
Cut a large, wide notch. Then cut a recess into the center of the 
notch. Always leave a hinge on both sides of the center cut. (Fig. 19)
Complete the felling cut by sawing around the trunk as in the Fig. 20.

WARNING
 These methods are extremely dangerous because they involve 

the use of the nose of guide bar and can result in kickback.
 Only properly trained professionals should attempt these 

techniques.

LIMBING
Limbing is removing the branches from a feller tree.

WARNING
 A majority of kickback accidents occur during Iimbing.
 Do not use the nose of the guide bar. Be extremely cautious and 

avoid contacting the log, other limbs or objects with the nose 
of the guide bar. Be extremely cautious of limbs under tension. 
They can spring back towards you and cause loss of control 
resulting in injury. (Fig. 21)

Stand on the left side of the trunk. Maintain a secure footing and 
rest the saw on the trunk. Hold the saw close to you so that you are 
in full control of it. Keep well away from the chain. Move only when 
the trunk is between you and the chain. Watch out for spring back of 
limbs under tension.

LIMBING THICK BRANCHES
When limbing thick branches, the guide bar may get pinched easily. 
Branches under tension often snap up, so cut troublesome branches 
in small steps. Apply the same principles as for cross cutting. Think 
ahead and be aware of the possible consequences of all your 
actions.
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CROSS CUTTING/BUCKING
Before starting to cut through the log, try to imagine what is going to 
happen. Look out for stresses in the log and cut through it in such a 
manner that the guide bar will not get pinched.

CROSS CUTTING LOGS, PRESSURE ON TOP
Take a fi rm stance. Begin with an upper cut. Do not cut too deeply, 
about 1/3 of the log diameter is enough. Finish with a bottom cut. 
The saw cuts should meet. (Fig. 22)

25. Relieving cut
26. Cross cut
27. Pressure on top
28. Pressure side
29. Tension side
30. Relative depth of saw cuts

THICK LOG, LARGER THAN GUIDE BAR LENGTH
Begin by cutting on the opposite side of the log. Pull the saw towards 
you, followed by previous procedure. (Fig. 23)
If the log is lying on the ground make a boring cut to avoid cutting into 
the ground. Finish with a bottom cut. (Fig. 24)

WARNING 
 KICKBACK DANGER
 Do not attempt a boring cut if you are not properly trained. A 

boring cut involves the use of the nose of the guide bar and can 
result in kickback.

CROSS CUTTING LOGS, PRESSURE ON BOTTOM
Take a fi rm stance. Begin with a bottom cut. The depth of the cut 
should be about 1/3 of the log diameter.
Finish with an upper cut. The saw cuts should meet. (Fig. 25)

31. Relieving cut
32. Cross cut
33. Pressure on bottom
34. Tension side
35. Pressure side
36. Relative depth of saw cuts

THICK LOG, LARGER THAN GUIDE BAR LENGTH
Begin by cutting on the opposite side of the log. Pull the saw towards 
you, followed by previous procedure. Make a boring cut if the log is 
close to the ground. Finish with a top cut. (Fig. 26)

WARNING 
 KICKBACK DANGER
 Do not attempt a boring cut if you are not properly trained. A 

boring cut involves the use of the nose of the guide bar and can 
result in kickback. (Fig. 27)

IF THE SAW GETS STUCK
Stop the engine. Raise the log or change its position, using a thick 
branch or pole as a lever. Do not try to pull the saw free. If you do, 
you can deform the handle or be injured by the saw chain if the saw 
is suddenly released.

MAINTENANCE
MAINTENANCE, REPLACEMENT OR REPAIR OF THE EMISSION 
CONTROL DEVICES AND SYSTEMS MAY BE PERFORMED 
BY ANY NON-ROAD ENGINE REPAIR ESTABLISHMENT OR 
INDIVIDUAL.
Carburetor adjustment (Fig. 28)

WARNING
 Never start the engine without the complete clutch cover.  

Otherwise the clutch can come loose and cause personal 
injuries.

 In the carburetor, fuel is mixed with air. When the engine is 
test run at the factory, the carburetor is adjusted. A further 
adjustment may be required, according to climate and altitude. 
The carburetor has one adjustment possibility:

 T = Idle speed adjustment screw.

Idle speed adjustment (T)
Check that the air fi lter is clean. When the idle speed is correct, the 
cutting attachment will not rotate. If adjustment is required, close 
(clockwise) the T-screw, with the engine running, until the cutting 
attachment starts to rotate. Open (counter-clockwise) the screw 
until the cutting attachment stops. You have reached the correct idle 
speed when the engine runs smoothly in all positions well below the 
rpm when the cutting attachment starts to rotate.
If the cutting attachment still rotates after idle speed adjustment, 
contact Tanaka dealer.

WARNING
 When the engine is idling the cutting attachment must under no 

circumstances rotate.
NOTE
 Do not touch the High speed adjustment (H) and the Low speed 

adjustment (L).
 Those are only for Tanaka dealer.
 If you rotate them, It will cause a serious damage to the machine.

Air fi lter (Fig. 29)
The air fi lter (37) must be cleaned from dust and dirt in order to avoid:
○ Carburetor malfunctions.
○ Starting problems.
○ Engine power reduction.
○ Unnecessary wear on the engine parts.
○ Abnormal fuel consumption.
Clean the air fi lter daily or more often if working in exceptionally 
dusty areas.

Cleaning the air fi lter
Remove the air fi lter cover (38) and the fi lter (37). Rinse them in warm 
soap suds. Check that the fi lter is dry before reassembly. An air fi lter 
that has been used for some time cannot be cleaned completely. 
Therefore, it must regularly be replaced with a new one. A damaged 
fi lter must always be replaced.

Spark plug (Fig. 30)
The spark plug condition is infl uenced by:
○ An incorrect carburetor setting.
○ Wrong fuel mixture (too much oil in the gasoline).
○ A dirty air fi lter.
○ Hard running conditions (such as cold weather).
These factors cause deposits on the spark plug electrodes, which 
may result in malfunction and starting diffi  culties. If the engine is low 
on power, diffi  cult to start or runs poorly at idling speed, always check 
the spark plug fi rst. If the spark plug is dirty, clean it and check the 
electrode gap. Re-adjust if necessary. The correct gap is 0.6 mm. 
The spark plug should be replaced after about 100 operation hours 
or earlier if the electrodes are badly eroded.
NOTE
 In some areas, local law requires using a resistor spark plug 

to suppress ignition signals. If this machine was originally 
equipped with resistor spark plug, use same type of spark plug 
for replacement.

Oiler port (Fig. 31)
Clean the chain oiler port (39) whenever possible.

Guide bar (Fig. 32)
Before using the machine, clean the groove and oiler port (40) in the 
bar with the special gauge off ered as an optional accessory.

Side case (Fig. 33)
Always keep the side case and drive area clean of saw dust and 
debris. Periodically apply oil or grease to this area to protect from 
corrosion as some trees contain high levels of acid.

Fuel fi lter (Fig. 34)
Remove the fuel fi lter from the fuel tank and thoroughly wash it in 
solvent. After that, push the fi lter into the tank completely.
NOTE
 If the fi lter is hard due to dust and dirt, replace it.

Chain oil fi lter (Fig. 35)
Remove the oil fi lter and thoroughly wash it in solvent.
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Cleaning the cylinder fi ns (Fig. 36)
When wood chips are caught between cylinder fi ns (41), the engine 
may overheat, resulting in lower output. To avoid this, always keep 
cylinder fi ns and fan case clean.

Icing protection system (Fig. 37, 38)
This system is to protect carburetor from icing when the unit is 
operated in winter time.
1. When you need icing system work, remove air fi lter cover (38). 

Pull out the shutter (43) from inside the air fi lter cover and 
reinstall it in winter time position by turning half-way. (Fig. 37) 
This will allow heated air to fl ow from cylinder side to carburetor 
cabin through the opening (44).

NOTE
 When winter time has been over and carburetor will not suff er 

from icing, make sure that the shutter is reinstalled in ordinary 
position (Fig. 38).

For long-term storage
Drain all fuel from the fuel tank. Start and let engine run until it stops. 
Repair any damage which has resulted from use. Clean the unit with 
a clean rag, or the use of high pressure air hose. Put a few drops of 
two-cycle engine oil into the cylinder through the spark plug hole, 
and spin the engine over several times to distribute oil.
Cover the unit and store it in a dry area.

CHAIN SHARPENING
Parts of a cutter (Fig. 39, 40)

WARNING
○ Gloves should be used when sharpening chain.
○ Be sure to round off  the front edge to reduce the chance of 

kickback or tie-strap breakage.

45. Top plate
46. Working corner
47. Side plate
48. Gullet
49. Heel
50. Chassis
51. Rivet hole
52. Toe
53. Depth gauge
54. Correct angle on top plate (degree of angle depends on chain 

type)
55. Slightly protruding “hook” or point (curve on non-chisel chain)
56. Top of depth gauge at correct height below top plate
57. Front of depth gauge rounded off 

LOWERING DEPTH GAUGES WITH A FILE

WARNING
○ Do not smoothen the upper part of the guard tie straps (58) or 

bumper drive links (59) with a fi le or deform them. (Fig. 41)
○ Adjust the depth gauge to the specifi ed setting. 
 Failure to observe the above raises the possibility of a kickback 

and may result in injury.

1) If you sharpen your cutters with a fi le holder, check and lower the 
depth.

2) Check depth gauges every third sharpening.
3) Place depth gauge tool on cutter. If depth gauge projects, fi le 

it level with the top of the tool. Always fi le from the inside of the 
chain toward an outside cutter. (Fig. 42)

4) Round off  front corner to maintain original shape of depth gauge 
after using depth gauge tool. Always follow the recommended 
depth gauge setting found in the maintenance or operator 
manual for your saw. (Fig. 43)

GENERAL INSTRUCTIONS FOR FILING CUTTERS
File (60) cutter on one side of the chain from the inside out. File on 
forward stroke only. (Fig. 44)
5) Keep all cutters the same length. (Fig. 45)
6) File enough to remove any damage to cutting edges (side plate 

(61) and top plate (62)) of cutter. (Fig. 46)

SHARPENING ANGLES FOR SHARPENING SAW CHAIN

1. Part Number 91VG / 91PX
2. Pitch 3/8″

3. Depth Gauge Setting 0.025″

4. Side Plate Filing Angle 80°

5. Top Plate Angle 30°

6. File Guide Angle 90°

Maintenance schedule
Below you will fi nd some general maintenance instructions. For 
further information please contact Tanaka dealer.

Daily maintenance
○ Clean the exterior of the unit.
○ Clean the chain oil fi lter port.
○ Clean the groove and oil fi lter port in the guide bar.
○ Clean the side case of saw dust.
○ Check that the saw chain is sharp.
○ Check that the bar nuts are suffi  ciently tightened.
○ Make sure that the chain transport guard is undamaged and that 

it can be securely fi tted.
○ Check that nuts and screws are suffi  ciently tightened.
○ Check the tip of the bar. Please exchange it for the new one 

when it is worn out.
○ Check the band of chain brake. Please exchange it for the new 

one when it is worn out.
○ Clean the air fi lter.

Weekly maintenance
○ Check the starter, especially cord and return spring.
○ Clean the exterior of the spark plug.
○ Remove the spark plug and check the electrode gap. Adjust it to 

0.6 mm, or change the spark plug.
○ Clean the cooling fi ns on the cylinder and check that the air 

intake at the starter is not clogged.

Monthly maintenance
○ Rinse the fuel tank with gasoline, and clean fuel fi lter.
○ Clean chain oil fi lter.
○ Clean the exterior of the carburetor and the space around it.
○ Clean the fan and the space around it.
○ Clean the muffl  er of carbon.

NOTE
 When ordering the parts to your nearest dealer, please use the 

item numbers showing on the parts breakdown section in this 
instruction.

BAR NO. LENGTH-
TYPE NOSE-TYPE CHAIN NO.

(OREGON)

MODEL 
NO.

OREGON

26779
26780

160NDEA041
120SDEA041
140SDEA041
160SDEA041

26779
26780

160NDEA041
120SDEA041
140SDEA041
160SDEA041

300 mm (12″)
350 mm (14″)
400 mm (16″)
300 mm (12″)
350 mm (14″)
400 mm (16″)
300 mm (12″)
350 mm (14″)
400 mm (16″)
300 mm (12″)
350 mm (14″)
400 mm (16″)

NON-ARMOR
NON-ARMOR
NON-ARMOR
SPROCKET
SPROCKET
SPROCKET

NON-ARMOR
NON-ARMOR
NON-ARMOR
SPROCKET
SPROCKET
SPROCKET

91VG-045
91VG-052
91VG-057
91VG-045
91VG-052
91VG-057
91PX-045
91PX-052
91PX-057
91PX-045
91PX-052
91PX-057

MODEL 
NO.
E&S

PO12-50CR
PO14-50CR
PO16-50CR
PO12-50CR
PO14-50CR
PO16-50CR

300 mm (12″)
350 mm (14″)
400 mm (16″)
300 mm (12″)
350 mm (14″)
400 mm (16″)

SPROCKET
SPROCKET
SPROCKET
SPROCKET
SPROCKET
SPROCKET

91VG-045
91VG-052
91VG-057
91PX-045
91PX-052
91PX-057
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標誌的意義 

註: 某些裝置並沒有附帶此標誌。

標誌
警告

以下為此機器所使用的符號。請確定在使用前您已瞭解其中的意義。

閱讀並完全瞭解及遵守以下的安全預防措
施與警告是非常重要。疏忽或不當使用此
裝置，可能會造成嚴重或致命的傷害。

Off/停止

請閱讀、暸解並遵循所有本手冊以及裝置
上的警告與指示。

緊急停止

使用此裝置時請隨時配戴眼、頭及耳保護
裝置。

燃油機油混合物

警告，反彈危險。請小心引導器可能突發
的向上及／或向後的意外移動。

鏈鋸油加油口

不允許單手操作。切割時，請用雙手握緊
電鋸，並用拇指扣緊前把手。

化油器調整 － 怠速

鏈鋸制動器 化油器調整 － 低速混合

阻氣門 化油器調整 － 高速混合

On/啟動 輸油泵

目錄
零件名稱 ...............................................................16
警告與安全指示 ....................................................17
規格 ......................................................................19
組裝程序 ...............................................................20
操作程序 ...............................................................20
保養 ......................................................................23
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零件名稱

1. 節流閥開關：由操作者的手指啟動，用來控制引
擎速度的裝置。

2. 節流閥開關保險：在手動釋放之前，可防止意外
操作節流閥開關的裝置。

3. 點火開關：用來啟動或停止引擎的裝置。
4. 機油箱蓋：用來蓋上機油箱。
5. 手拉式啟動器：拉動把手來啟動引擎。
6. 前把手：位於或朝向引擎罩前方的支撐把手。
7. 燃料箱蓋：用來蓋上燃料箱。
8. 阻氣門操作桿：用來增進汽化器中燃料／空氣混
合程度，或幫助啟動的裝置。

9. 自吸式泵浦：需供應額外燃料的裝置，可協助啟
動。

10. 引導器：支撐及引導鋸鏈的零件。
11. 鋸鏈：做為切割工具使用的鏈條。
12. 鏈條制動器 (前手保護)：用來停止或鎖住鏈條的
裝置。

13. 尖刺保險槓 (選購)：當接觸樹木或木料時做為樞
軸使用的裝置。

14. 鏈條支持器：用來控制鋸鏈的裝置。
15. 引導器蓋：當不使用本裝置時，用來蓋住引導器
與鋸鏈的裝置。

16. 複合箱扳手：用來卸除或安裝火星塞及拉緊鋸鏈
的工具。

17. 處理指示：隨附於裝置。操作之前請先閱讀，並
請妥善保存以供未來參考及學習正確、安全技巧
之用。

1515 16
17

16 1713

12

11

1014
8 

2
9 

6

5

1

37
4
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警告與安全指示

操作者安全
○ 請隨時配戴安全面罩或護目鏡。
○ 磨銳鏈條時應戴上手套。
○ 當您使用電鋸時，請始終穿戴安全保護裝備，例
如夾克、長褲、手套、頭盔、具有腳趾保護及防
滑鞋底設計的靴子。在樹林中工作時，安全靴必
須適用於攀爬技巧。請勿穿著寬鬆衣物、佩戴珠
寶、短褲、拖鞋，或赤腳。

 固定頭髮並使其高於肩部。
○ 當您疲累、生病、飲酒後、藥物影響或醫療過程
中，請勿操作此工具。

○ 絕對不可讓小孩或是無經驗人員操作機器。
○ 配戴聽力保護裝置。注意您的周圍。小心任何可
能造成困擾的旁觀者。關閉引擎時，請立刻移除
安全保護裝置。

○ 配戴頭部保護裝置。
○ 絕對不可在封閉的房間或建物中，啟動或運作引
擎。吸入廢氣燻煙可能會致命。

○ 裝置會散發鏈油霧及噴出鋸木屑，為了保護呼吸
系統，請戴上保護面罩。

○ 保持把手無油汙或燃油附著。
○ 手部需遠離切割設備。
○ 請勿藉由切割設備抓取或握持裝置。
○ 當裝置關閉時，確認切割配件已經在單元關閉前
停止。

○ 當長期操作時，適時的休息可避免因振動而導致
的手臂振動症候群 (HAVS)。 

○ 操作者必須遵守切割區域當地的法規。

警告
○ 反振動系統並無法保證您不會罹患HAVS或腕管症
候群。因此，連續或長時間且定期的使用者，必
須謹慎監視他們的手及手指狀況。若有任何上列
徵狀出現，請立刻尋求醫療諮詢。

○ 長時間或持續暴露於高噪音之下可能會導致永久
性聽覺障礙。操作裝置時，請始終配戴經主管機
關核准的聽力保護器具。

○ 若您正在使用醫療電氣／電子裝置，例如心律調
整器，請在操作任何動力設備前，徵詢您的醫師
及裝置製造商。

裝置與機器安全
○ 每次使用前檢視整個裝置與機器。更換損壞零
件。檢查燃料漏洩以及確認所有固定件已到位，
並且穩固地鎖緊。

○ 無論如何請在使用裝置與機器前，更換破裂、缺
損或損毀的零件。

○ 確認側蓋已經連接妥當。

○ 進行汽化器調整時，請他人遠離。
○ 請使用本裝置與機器製造商所建議的配件。
○ 請絕對不要讓鏈條撞擊任何障礙物。如果鏈條接
觸到任何障礙物，請立即停止機器，並仔細檢
查。

○ 請確保自動注油器功能正常。請保持機油箱填注
乾淨的機油。絕對不要讓鏈條在引導器上乾燥地
運轉。

○ 除操作者／擁有者手冊中所列項目以外，所有電
鋸維護工作皆應由合格的電鋸維修人員執行。(例
如，如果使用不正確的工具來卸除慣性輪，或使
用不正確的工具來固定慣性輪以卸除離合器，則
可能會對慣性輪造成結構性的損壞，並最終導致
慣性輪爆裂。)

警告
○ 無論如何請勿修改裝置與機器。請勿使用您的裝
置與機器，於任何非為其設計目的之工作。

○ 在未配備任何安全設備或安全設備有問題的情況
下，請絕對不要使用電鋸。這可能會導致嚴重的
人身傷害。

○ 使用非製造商建議且未經主管單位許可的引導
器／鏈條，可能會導致造成人員意外或傷害的高
度危險。

燃料安全
○ 請於室外混合傾注燃料，而該處不得有火花或火
焰。

○ 使用認證過適用於燃料的容器。
○ 請勿吸菸或允許在燃料或裝置與機器附近、亦或
是使用裝置與機器時吸菸。

○ 啟動引擎前，擦乾所有溢出燃料。
○ 啟動引擎前，移動至離處理燃料處至少3公尺以
上。

○ 開啟燃料蓋前，請先停止引擎。
○ 儲藏裝置與機器前先清空燃料箱。建議每次使用
後將燃料清空。若燃料殘留於箱內，儲藏時需使
燃料不會漏洩。

○ 儲藏裝置與機器以及燃料於燃料蒸氣無法傳達至
熱水器、電氣馬達或開關、爐具等，可產生火花
或開放性火燄之處所。

警告
 燃料極易點燃、爆炸或吸入燻煙，因此處理或填
充燃料時請特別注意。

切割安全
○ 請勿切割木材或木製物品以外的任何材料。
○ 於施放除蟲劑後切割草木，為了保護呼吸系統請
穿戴煙霧防護面罩。

○ 請其餘人員包含兒童、動物、旁觀者和協助人
員，保持遠離15公尺危險區。有人接近您時，請
立即停止引擎。
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○ 用右手緊握住機器的後把手，用左手緊握住機器
的前把手。

○ 保持穩固步伐與平衡。請勿過度伸展。
○ 當引擎運作時，請保持您身體所有部位遠離消音
器及切割配件。

○ 保持引導器／鏈條低於腰部高度。
○ 鋸樹之前，操作者必須熟悉電鋸的鋸樹技巧。
○ 請務必預先計算好樹木倒下時的安全逃離路線。
○ 切割時，請用雙手握緊電鋸，並用拇指扣緊前把
手，雙腳平衡站立，身體保持平衡。

○ 切割時，請站在電鋸側面 - 絕對不要站在電鋸的
正後方。

○ 配備尖刺保險槓時，請始終保持尖刺保險槓面向
樹木，因為鏈條可能突然被拖入樹木。

○ 完成切割之後，裝置會突然失去藉力，因此請握
好裝置，以免因慣性而誤傷腿部、腳部或身體，
或接觸到障礙物。

○ 請小心反彈 (電鋸向上及向後彈跳傷及操作者)。
絕對不要使用引導器的圓頭處切割。

○ 當重新配置至新工作區域時，請務必關閉機器並
確認所有切割配件都已停止。

○ 運作時絕對不要將機器置於地面。
○ 由切割配件上清理碎片或移除青草前，務必確認
引擎關閉且所有切割配件皆已完全停止。

○ 當操作任何動力設備時，務必攜帶急救套件。
○ 絕對不可在封閉的房間或建物中，啟動或運作引
擎及／或靠近可燃性液體。吸入廢氣燻煙可能會
致命。

保養安全
○ 根據建議的程序保養裝置與機器。
○ 除了調整汽化器外，在進行保養前拔請除火星
塞。

○ 進行汽化器調整時，請他人遠離。
○ 僅可使用Tanaka正廠替換物件。
注意
 請勿拆解手拉式啟動器。您有可能會因彈簧反作
用力，而遭致人身傷害。

警告
 不正確的維護可能會導致引擎嚴重損壞或人身嚴
重傷害。

運輸與儲藏
○ 以手搬運裝置與機器，引擎必須已經停止並將身
體遠離消音器。

○ 在儲藏或由機動車輛運輸前，請將引擎降溫、清
空燃料箱，並且固定裝置與機器。

○ 儲藏裝置與機器前先清空燃料箱。建議每次使用
後將燃料清空。若燃料殘留於箱內，儲藏時需使
燃料不會漏洩。

○ 將裝置與機器儲藏於孩童無法觸及處。
○ 清理裝置並小心執行保養，並將其儲藏於乾燥
處。

○ 確認運輸或儲藏時引擎開關已經關閉。
○ 使用車輛運輸或儲藏時，請用鏈條蓋蓋住鏈條。
若發生的狀況未包含在本手冊內，請小心並用一般常
識處理。若需協助，請聯絡Tanaka經銷商。請特別注
意以下警語之聲明：

警告
 表示若未依循指示，極可能造成嚴重的人身傷害
或喪命。

注意
 表示若未依循指示，將可能造成人身傷害或機器
損毀。

註
 對正確的運行及使用提供有用的資訊。
注意
 請勿拆解手拉式啟動器。您有可能會因彈簧反作
用力，而遭致人身傷害。

警告
反彈危險（圖 1)
使用電鋸時，其中一項最危險的情況就是反彈的情
況。當引導器的上緣觸碰到物體時，或當接近木材而
在切割時擠壓到電鋸時，可能會發生反彈的情形。在
某些情況下，上緣的接觸可能會導致發生極快的反向
反應，使引導器往您的方向向上及向後反彈。沿著引
導器上緣擠壓鋸鏈也可能將引導器往您的方向快速向
後反彈。這些反應都可能使您失去對於電鋸的控制，
而造成嚴重的人身傷害。即使您的電鋸在設計時已有
安全設計，您也不應完全依賴這些安全功能。請隨時
注意引導器的圓頭朝向哪裡。如果您讓引導器的反彈
區域 (1) 觸碰到物體，便可能發生反彈。請勿使用該
區域。因擠壓所造成的反彈是因切割時接近及擠壓到
引導器上緣所導致的。請對您要切割的目標做好研
究，確定您在鋸下時能被鋸開。引擎運轉時，請始終
用右手握牢電鋸的後把手，用左手握牢前把手，用拇
指與其他手指扣緊環繞把手，來保持對於電鋸的控
制。操作過程中，請始終用雙手握住電鋸，並以高速
引擎切割。
請遵照製造商的指示磨利及維修鋸鏈；若未妥善維
修，可能會使本設備故障，導致人身傷害。
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規格

○ 型號中的代碼 "CS" 代表 "鏈鋸"

型 TCS33EB

設備類型 電鋸、可攜式

引擎尺寸（毫升） 32.2

火星塞 NGK BPM-6A

燃料箱容量（毫升） 350

鏈條機油箱容量（毫升） 250

乾重（公斤）
（不含引導器與鏈條）

3.8

鏈條間距（公釐） 9.52

鏈條軌距（公釐） 1.27

聲壓位準 LpA（dB (A))
按ISO 22868 測量
 相等
 不確定

102
1

聲音功率位準測量 LwA (dB (A))
根據 ISO 22868
 已測量
 不確定
聲音功率位準測量 LwA (dB (A))
根據 2000/14/EC
 已測量
 確定

110
3

111.6
113

震動位準（m/s2）根據 ISO 22867
 前把手
 後把手
 不確定

3.2
4.7
0.8

引導器長度（公釐） 300 350 400

鏈條類型
91VG / 91PX
(Oregon)

最大引擎動力根據 ISO 7293 (kw) 1.25

最大引擎速度 (min-1) 12500

怠速引擎速度 (min-1) 3100

啟動引擎最大功率時的特定燃料消
耗 (g/kWh)

600

最大鏈條速度 (m/sec) 23.8

扣鏈齒（齒數） 6

註： ISO 22868/22867所制定的等效噪音位準/震動位準是在不同的工作環境下以下列時間分配方式計算噪
音/震動位準的總時間加權能量: 1/3怠速、1/3全速、1/3加速。
* 所有資料若有變更恕不另行通知。
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組裝程序

警告
 絕對不要嘗試在未束緊側蓋、引導器與鏈條的情
況下啟動引擎。

1. 請將鏈條制動器 (15) 朝前把手方向拉動，檢查鏈
條制動器是否已鬆開。(圖 10)

2. 卸下鏈條引導器鎖緊鉗螺帽 (2)。卸下側蓋 (3)。
(圖 2)

 *  安裝尖刺保險槓 (4) 時，請用兩個螺絲將尖刺保
險槓 (4) (如果配備) 安裝到裝置上。(圖 3)

3. 將鏈條引導器 (5) 安裝到螺栓 (6) 上，然後將它
往扣鏈齒 (7) 的方向盡可能地推。(圖 4)

4. 確定鋸鏈 (10) 的方向正確，如圖所示，然後將鏈
條對準扣鏈齒。(圖 5)

5. 將鏈條驅動鏈導引至引導器周圍的凹槽中。
6. 將側蓋 (3) 安裝到栓 (6) 上。
 確定鏈條拉緊調整栓的圓形突出物 (8) 能夠裝到
引導器的孔 (9) 中。(圖 4)

 然後暫時鎖緊鎖緊鉗螺帽 (2)，並允許鏈條引導器
末端可輕鬆上下移動。 (圖 2)

7. 提起引導器的一端，以順時針方向旋轉拉緊調整
栓 (11) 以鎖緊鏈條 (10)。若要檢查拉緊程度是否
適當，請稍微提起鏈條的中央，在引導器與驅動
鏈 (12) 邊緣之間應有約 0.5－1.0 公釐的空隙。
(圖 6、7)

注意
 正確的拉緊程度非常重要
8. 提起引導器的一端，然後用複合箱扳手牢固鎖緊
引導器鎖緊鉗螺帽。(圖 7)

9. 新的鏈條將會伸展開來，請在切割幾下之後調整
鏈條，在剛開始切割的半個小時之內仔細觀察鏈
條的拉緊程度。

註
 請時常檢查鏈條的拉緊程度，以獲得最佳的效能
與耐用性。

注意
○ 當鏈條過緊時，引導器與鏈條將會很快損壞。相
反地，當鏈條過鬆時，它將會從引導器的凹槽中
掉出。

○ 觸摸鏈條時請始終戴上手套。

警告
 操作過程中，請用雙手牢牢握住電鋸。單手操作
可能會導致嚴重傷害。

操作程序

燃料（圖 8） 

警告
○ 本鏈鋸機配置一具二行程引擎。請使用燃料讓引
擎運行，並混入機油。當於填充或處理燃料時，
請保持良好通風。

○ 燃料含有高度可燃性並且在吸入或噴濺到您的身
體時，可能會造成嚴重的個人傷害。處理燃料
時，請務必隨時注意小心。於建物內處理燃料
時，請隨時保持良好通風。

燃料
○ 請使用有廠牌之辛烷值89無鉛汽油。
○ 使用正廠二行程機油，或使用混合比介於25:1
至50:1者，請參閱機油瓶上比例說明，或洽詢
Tanaka經銷商。

○ 若是正廠機油無法取得，請使用標籤上註明為添
加抗氧化劑應用於氣冷式二行程引擎之高品質機
油 (JASO FC GRADE OIL或ISO EGC GRADE)。請勿
使用BIA或TCW（二行程水冷型）混合機油。

○ 切勿使用複級機油 (10 W/30) 或廢棄油品。
○ 請分別在乾淨的容器中混合燃料及機油。
請先注入預計使用之一半容量的汽油，然後再添加機
油總量。混合（搖動）燃料混合物後，再將其餘汽油
量加入。
在注入燃料箱前，徹底混合（搖動）燃料混合物。

加油

警告（圖 9）
○ 重新添加燃料前，請務必關閉引擎。
○ 添加燃料時，請緩慢開啟燃料箱 (13) 使可能產生
的過壓狀況消失。

○ 添加燃料後請謹慎鎖緊燃料蓋。
○ 啟動前請將裝置移至遠離添加燃料處至少3公尺
外。

○ 請立刻用肥皂清洗噴濺在衣物上的燃料。
○ 重新添加燃料後，請務必檢查是否有漏油現象。
添加燃料前，請小心清理箱蓋區域以確保無灰塵落入
箱內。添加燃料前，搖動容器確保燃料充分混合。

鏈條機油（圖 9）
填滿鏈條機油 (14)。請務必使用品質良好的鏈條機
油。引擎運轉中時，鏈條機油會自動消耗。
註
 將燃料 (13) 或鏈條機油 (14) 倒進油箱時，請以
蓋子朝上的方向放置裝置。(圖 9)

000Book_TCS33EB_ChTh.indb   20000Book_TCS33EB_ChTh.indb   20 2018/03/15   17:43:142018/03/15   17:43:14



21

中國語

啟動（圖 10－14）
注意
 啟動之前，請將鏈條制動器 (15) 往下推，使制動
器就定位，並確定引導器／鏈條不可觸碰任何物
品。（圖 10）

1. 將點火開關 (16) 設定至開啟位置。(圖 11)
2. 將阻氣門操作桿 (17) 推至最到底。（圖 12）
 *按壓自吸式泵浦 (18) 數次，使燃料經由球狀部
位流入汽化器之中。(圖 12)

3. 迅速拉動手拉式啟動器，請小心緊握把手，並勿
使把手猛然彈回。(圖 13)

4. 當您聽到第一聲點火聲時，請將阻氣門操作桿 
(17) 推到底。(圖 12)

5. 以前述方式再次迅速拉動手拉式啟動器。(圖 13)
註
 若是引擎無法啟動，請重複2至5程序。
6. 當引擎一啟動後，在節流閥扳機鎖定（19）按下
的狀態下，拉開節流閥扳機（20）並立即鬆開節
流閥扳機（20）。

 接著半節流閥會鬆開。（圖 14）。
 拉開鏈條制動器（15），使制動器鬆開。
（圖 10）

 開始工作之前，請先讓引擎暖機 2－3 分鐘。
 請勿讓引擎在未工作的情況下高速運轉，否則會
縮短引擎的使用壽命。

鏈條制動器操作（圖 10）
您可以在發生反彈動作等緊急情況下使用鏈條制動器 
(15)。使用之前，請檢查確認其可否正常操作。
請將前保護器移向鏈條來使用制動器。在鏈條制動器
的操作過程當中，即使已拉起節流閥操作桿，引擎速
度也不會加速，鏈條也不會轉動。若要鬆開制動器，
請拉起鏈條制動器操作桿。

確認方法
1) 關閉引擎。
2) 以水平方向握住電鋸，鬆開前把手上的手，用引
導器的圓頭觸碰樹幹或木材，來確認制動器的操
作。操作等級因引導器的尺寸而有所不同。

如果制動器無法使用，請送經銷商檢修。如果引擎在
使用觸動器的情況下仍以高速旋轉，離合器將會過熱
而導致發生故障。
當在操作過程中使用制動器時，請立即釋放節流閥操
作桿來停止引擎。

警告
 請勿在引擎運轉過程中攜帶機器移動。
停止（圖 15）
降低引擎速度，並將點火開關 (16) 推向停止的位
置。

警告
○ 請勿將電鋸舉到超過肩膀以上的高度切割。
○ 樹木倒下時請特別小心，另外也請勿將電鋸舉到
超過鼻子或肩膀以上的高度切割。

鏈條支持器
鏈條支持器位於鏈條底下的動力頭上，可進一步防止
斷裂的鏈條打到電鋸使用者。

警告
 切割時請勿站在與電鋸並列的位置。

砍倒樹木、切割枝葉及使用鋸木架切割的基本技巧
以下資訊的目的是要為您提供切割木材技巧的一般簡
介。

警告
○ 此資訊並不包含所有特定情況，其可能因地形、
植被、木材種類、樹木類型與大小等而不同。關
於當地特定木材切割問題的建議，請洽服務經銷
商、林業代表或當地林業學校。這將使您的工作
更有效率、更安全。

○ 請避免在惡劣天氣環境下切割，例如濃霧、大
雨、極冷、強風等。

 惡劣天氣環境常令人無法集中精力工作，並且會
產生潛在性的危險情況，例如濕滑的地面。 

 強風可能會使樹木以未預期的方向倒下，導致財
產的損壞或人員的傷害。

注意
 請勿使用電鋸來撬開物品，或用於其他非設計使
用之目的。

警告
○ 請避免被障礙物絆倒，例如樹木的殘幹、樹根、
石頭、樹枝及倒下的樹木。請注意洞穴及溝渠。
在斜坡或不平的地面上工作時，請特別小心。

 當從一個工作地點移往另一個工作地點時，請關
閉電鋸。

 請始終以全開的節流閥來切割。慢速移動的鏈條
很可能會卡住，使電鋸遭到猛然拉動。

○ 請勿以單手使用電鋸。
 您可能無法正確控制電鋸，失去對電鋸的控制，
進而對自己造成嚴重的傷害。

 請使鋸身靠近您的身體，以加強控制力，並降低
緊張程度。

 當以鏈條的底部切割時，反作用力會將電鋸從您
的位置往您要切割的木材的位置拉動。
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 電鋸將會控制饋送速度，木屑會往您的方向噴
發。(圖 16)

○ 當以鏈條的上部切割時，反作用力會將電鋸從您
要切割的木材的位置往您的位置推動。(圖 17)

○ 如果將電鋸推出足夠遠的距離，而使您開始用引
導器的圓頭部位切割，那麼便會出現反彈的危
險。

 最安全的切割方法是用鏈條的底部切割。用上部
切割將使您難以控制電鋸，並增加反彈的危險。

○ 如果鏈條鎖住，請立即釋放節流閥操作桿。
 如果節流閥操作桿在鏈條鎖住的情況下仍以高速
旋轉，離合器將會過熱而導致發生故障。

註
 請始終保持尖刺保險槓面向樹木，因為鏈條可能
突然被拖入樹木。

樹木倒下
樹木倒下不僅僅只是砍倒一棵樹那麼簡單。您也必須
設法盡量使樹倒在預計的位置，而不可損傷樹木或其
他任何物品。
在樹木倒下之前，請仔細考慮可能影響預計倒下方向
所有情況，例如：
樹木的角度。樹頂的形狀。樹頂的積雪。
風向狀況。樹木倒下範圍之內的障礙物（例如其他樹
木、電線、道路、建築物等）。

警告
○ 請務必觀察樹木的一般情況。尋找樹幹中的腐爛
處，這種地方比較容易折斷，可使樹木比您所預
期的時間更早倒下。

○ 尋找乾樹枝，這些樹枝可能會在您工作時折斷並
打到您。

 樹木倒下之前，請務必使動物及人員離開樹木高
度兩倍以上的距離。請清除樹木周圍的矮樹及樹
枝。

 請計畫好從倒下方向撤離的路徑。

樹木倒下的基本規則
通常，樹木倒下包含兩個主要的切割操作，切開凹口
及使樹木倒下的切割。開始在樹木面向倒下方向的一
側切割上方凹口。切割下方凹口時，緊密注意切口，
不要鋸入樹幹太深。凹口的深度應足以建立足夠寬度
與強度的樞紐。凹口必須夠寬，以使樹木倒下時僅可
能地長。從樹木的另一側，介於凹口邊緣上方一至兩
英吋（3－5公分）之間的位置進行使樹木倒下的切
割。(圖 18)

21. 樹木倒下的方向
22. 45°最小凹口
23. 樞紐
24. 使樹木倒下的切割

絕對不要完全切斷樹幹。請始終保留一個樞紐。
樞紐會引導樹木。如果將樹幹完全切斷，您將無法控
制樹木倒下的方向。
在樹木變得不穩定並開始晃動之前，將楔子或樹木倒
下操作桿插入到開口中。如果您誤判樹木倒下的方
向，這將可防止引導器被夾在使樹木倒下的開口中。
在您將樹木推倒之前，確定沒有人在樹木倒下的範圍
之內。

使樹木倒下的切割，樹幹直徑大於引導器長度的兩倍
切割一個寬大的凹口。然後在凹口的中央切割一個
凹進處。始終在中央切割處的兩側保留一個樞紐。
(圖 19)
如圖 20所示圍繞樹幹切割來完成使樹木倒下的切
割。

警告
 這些方法非常危險，因為這牽涉到引導器圓頭的
使用，可能會導致反彈。

 只有經過正確訓練的專業人員才可以嘗試這些技
巧。

切割枝葉
切割枝葉就是將樹枝從倒下的樹木上切下。

警告
 絕大多數的反彈意外都在切割枝葉時發生。
 請勿使用引導器的圓頭處。請特別小心，並避免
引導器的圓頭部位接觸到木料、其他枝葉或物
體。請特別注意被拉緊的枝葉。它們會向您反
彈，並可能導致失去控制而受傷。(圖 21)

站在樹幹的左側。保持安全的站立位置，並將電鋸放
在樹幹上。握住電鋸，緊靠您，使您能夠完全控制住
電鋸。與鏈條保持一定距離。只有當樹幹介於您與鏈
條之間時才移動。請注意枝葉在被拉緊的情況下產生
的反彈。

切割粗枝葉
切割粗枝葉時，引導器很容易遭到擠壓。受到壓力的
枝葉常會折斷，因此請一小段一小段地切割麻煩的枝
葉。對於交錯的切割，也請使用相同的原則。請事先
思考並注意您所有動作的可能後果。

交錯切割／使用鋸木架切割
開始鋸木之前，請試著想像接下來可能發生的情況。
研究一下木料中的壓力情況，以引導器不會受到擠壓
的方式切割。

交錯切割木料，壓力位於上方
站穩姿勢。以上方切割開始。請勿切割得太深，約切
割到木料直徑的1/3處即可。以底部的切割結束。 
電鋸切割處應會相遇。(圖 22)
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25. 緩和切割
26. 交錯切割
27. 壓力位於上方
28. 壓力側
29. 拉緊側
30. 電鋸切割的相對深度

厚木料，大於引導器的長度
從切割木料的反面開始。將電鋸往您的方向拉，接著
執行之前的程序。(圖 23)
如果木料躺在地上，請進行鑽孔切割以避免切割到地
面。以底部的切割結束。(圖 24)

警告 
 反彈危險
 如果您未受過正確訓練，請勿嘗試鑽孔切割。鑽
孔切割牽涉到引導器圓頭的使用，可能會導致發
生反彈。

交錯切割木料，壓力位於下方
站穩姿勢。以底部的切割開始。切割的深度應約為木
料直徑的1/3。
以上方切割結束。電鋸切割處應會相遇。(圖 25)

31. 緩和切割
32. 交錯切割
33. 壓力位於底部
34. 拉緊側
35. 壓力側
36. 電鋸切割的相對深度

厚木料，大於引導器的長度
從切割木料的反面開始。將電鋸往您的方向拉，接著
執行之前的程序。如果木料接近地面，請進行鑽孔切
割。以上方的切割結束。(圖 26)

警告 
 反彈危險
 如果您未受過正確訓練，請勿嘗試鑽孔切割。鑽
孔切割牽涉到引導器圓頭的使用，可能會導致發
生反彈。(圖 27)

如果電鋸卡住
停止引擎。抬起木料或變更其位置，使用粗樹枝或木
桿做為槓桿。請勿嘗試拉扯電鋸。如果您這樣做，假
使電鋸突然鬆開，您可能會使把手變形，或被電鋸弄
傷。

保養

可由任何非公路用引擎修理機構或人員進行保養、更
換或修理排氣控制裝置以及系統。
化油器調整（圖 28）

警告
 未完全蓋住離合器時，請絕對不要啟動引擎。否
則離合器可能會鬆脫並造成人身傷害。

 燃料與空氣在化油器中混合。當引擎在工廠做測
試運作時，化油器已作調整。根據氣候與海拔作
進一步調整是有其必要性。化油器有一種調整可
能性：

 T=怠速調整螺絲。

怠速調整 (T)
檢查空氣過濾器是否清潔。當怠速正確時，修剪配件
並不會轉動。若調整為必要，請在引擎運作時將T-螺
絲關閉（順時針），直到修剪配件開始轉動為止。開
啟（逆時針）螺絲直到修剪配件停止。當引擎在所有
低於修剪配件開始轉動的位置皆能順暢運作時，此即
代表您已經調到正確怠速。
當切割配件在完成怠速調整後仍繼續轉動時，請聯絡
Tanaka經銷商。

警告
 當引擎處於待機狀態時，於任何狀況下修剪配件
都不應該會轉動。

註
 請勿觸碰高速調整 (H) 及低速調整 (L) 部位。以
上部位僅限Tanaka經銷商操作。若您轉動以上部
位，可能會對機器造成嚴重損害。

空氣過濾器（圖 29）
空氣過濾器 (37) 必須保持乾淨且無塵土附著，以避
免：
○ 化油器故障。
○ 啟動問題。
○ 引擎動力減損。
○ 引擎零件上不必要的磨損。
○ 燃料耗用異常。
每天清理空氣過濾器或在塵土極高區域工作時，應更
加頻繁清理。

清理空氣過濾器
移除空氣過濾器蓋 (38) 及濾心 (37)。以溫肥皂水清
洗。重新安裝前，請檢查濾心是否已乾燥。當空氣過
濾器在使用過一段時間後，即無法完全清理乾淨，因
此必須定期更換新的過濾器。而毀損的濾心必須隨時
更換。

火星塞（圖 30）
火星塞的狀態會受下列影響：
○ 不正確的化油器設定。
○ 錯誤的燃料混合物（汽油中含過多機油）。
○ 空氣過濾器髒汙。
○ 運作困難的狀態下（例如：寒冷的天氣）。
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造成火星塞電極上沉積的幾個因素，將可能導致故障
或是啟動困難。若引擎動力低落、難以啟動或是在怠
速時運作不良，請務必先檢查火星塞。若是火星塞髒
汙，請清理並檢查電極間距，必要時請進行調整。正
確的間距為0.6公釐。火星塞大約在操作100小時後
必須更換，或當電極嚴重磨耗時提早更換。
註
 在某些地區，當地法律要求使用附有電阻器的火
星塞來抑制點火訊號。如果本裝置原本即配有附
有電阻器的火星塞，請使用相同類型的火星塞來
替換。

注油器埠（圖 31）
可能的情況下，請清潔鏈條注油器埠 (39)。

引導器（圖 32）
使用機器之前，請使用特殊選用配件來清潔凹槽與注
油器埠 (40)。

側蓋（圖 33）
請始終保持側蓋與驅動區域的清潔，不要有殘留的木
屑與碎片。請定期為此區域上油以防腐蝕，因為某些
樹木含有大量的酸。

燃料過濾器（圖 34）
從燃料箱中卸除燃料過濾器，然後用溶劑徹底清洗。
在此之後，將過濾器完全推入燃料箱內。
註
 如果過濾器因灰塵堆積而變硬，請更換過濾器。

鏈條機油過濾器（圖 35）
卸除機油過濾器，用溶劑徹底清洗。

清潔氣缸鰭翼（圖 36）
當氣缸鰭翼 (41) 上附著木片時，引擎可能會過熱，
而使輸出降低。若要避免發生此情形，請始終保持氣
缸鰭翼與風扇蓋的清潔。

防冷凝系統（圖 37、38）
 在冬天使用本設備時，此系統可防止汽化器冷
凝。

1. 需啟用防冷凝系統時，請取下空氣過濾器蓋 
(38)。將遮板 (43) 從空氣過濾器蓋中取出，裝回
空氣過濾器蓋時旋轉半圈 (冬天位置)。（圖 37）

 此開口可讓汽缸的熱氣導入汽化器室(44)。
註
 非冬天時，汽化器不會產生冷凝現象，請務必將
遮板調回標準位置。（圖 38）

針對長期存放
洩除燃料箱中的所有燃料。啟動引擎，讓引擎一直運
轉，直到停止為止。修護任何因使用而造成的損壞。
用乾淨的抹布或高壓噴槍清潔裝置。透過火星塞孔將
幾滴二行程引擎機油滴入汽缸，使引擎轉動幾次來散
佈機油。
蓋好裝置，將其存放於乾燥區域。

磨銳鏈條
切割器零件（圖 39、40）

警告
○ 磨銳鏈條時應戴上手套。
○ 請務必磨圓前端邊緣以減少反彈或皮帶斷裂的機
會。

45. 頂板
46. 工作角落
47. 側板
48. 溝槽
49. 根部
50. 底盤
51. 鉚釘孔
52. 趾部
53. 深度表
54. 頂板上的正確角度（角度視鏈條類型而定）
55. 稍微突出的「勾」或點（非鑿鏈上的曲線）
56. 位於頂板下方正確高度上的深度表頂部
57. 磨圓的深度表前方

用銼刀降低深度表

警告
○ 請勿使用銼刀研磨防護固定帶（58）或緩衝傳動
鏈接（59）的上部，或使其變形。(圖 41)

○ 調整深度表到指定的設定值。
 若未遵守上述事項將引發反彈的可能性，並可能
導致人身傷害。

1) 如果您用銼刀把磨銳切割器，請檢查並降低深
度。

2) 每磨銳三次檢查一次深度表。
3) 將深度表工具放置在切割器上。如果深度表突
出，請使用工具的頂端將它磨平。請始終從鏈條
內側往外部切割器磨平。(圖 42)

4) 磨平前側角以在使用過深度表工具之後維持深度
表的原始形狀。請始終遵循電鋸維護或操作手冊
中的建議深度表設定。(圖 43)

磨平切割器的一般指示
從內往外地磨平 (60) 鏈條一側上的切割器。請只以
往前擊打的方式磨平。(圖 44)
5) 將所有切割器保持相同長度。(圖 45)
6) 請將切割器邊緣（側板 (61) 與頂板 (62)）磨平到
足以去除任何損壞情形的程度。(圖 46)
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磨銳鋸鏈的磨銳角

1. 零件編號 91VG / 91PX

2. 間距 3/8″

3. 深度表設定 0.025″

4. 側板磨平角度 80°

5. 頂板角度 30°

6. 磨平引導角 90°

保養時程
下述提供一些基本保養說明。若需更 進一步的訊
息，請聯絡Tanaka經銷商。

日常保養
○ 清潔單元外部。
○ 清潔鏈條機油過濾器埠。
○ 清潔引導器中的凹槽與機油過濾器埠。
○ 清潔側蓋上的木屑。
○ 檢查鋸鏈是否銳利。
○ 檢查引導器螺帽是否已經充分鎖緊。
○ 確認鏈條傳輸護罩沒有損傷，且也已穩固裝配完
成。

○ 檢查螺帽與螺絲是否已經充分鎖緊。
○ 檢查引導器的尖端。若已磨損，請更換新零件。
○ 檢查鏈條制動器的傳送帶。若已磨損，請更換新
零件。

○ 清潔空氣過濾器。

每週保養
○ 檢查啟動器，尤其是電線及回彈彈簧。
○ 清潔火星塞外部。
○ 移除火星塞並檢查電極間距。將其調整為
0.6公釐，或更換火星塞。

○ 清潔氣缸上的散熱鰭翼，並檢查啟動器進氣口無
阻塞。

每月保養
○ 以汽油沖洗燃料箱，然後清潔燃料過濾器。
○ 清潔鏈條機油過濾器。
○ 清潔化油器外部及其周邊空間。
○ 清潔風扇及其周邊空間。
○ 清潔積碳的消音器。

註
 當向離您最近的經銷商訂購零件時，請使用本說

明書中零件分解章節所示之料號。

引導器編號 長度類型 錐座型
鏈條編號
(OREGON)

型號

OREGON

26779

26780

160NDEA041

120SDEA041

140SDEA041

160SDEA041

26779

26780

160NDEA041

120SDEA041

140SDEA041

160SDEA041

300公釐
（12″）
350公釐
（14″）
400公釐
（16″）
300公釐
（12″）
350公釐
（14″）
400公釐
（16″）
300公釐
（12″）
350公釐
（14″）
400公釐
（16″）
300公釐
（12″）
350公釐
（14″）
400公釐
（16″）

無外殼

無外殼

無外殼

扣鏈齒輪

扣鏈齒輪

扣鏈齒輪

無外殼

無外殼

無外殼

扣鏈齒輪

扣鏈齒輪

扣鏈齒輪

91VG-045

91VG-052

91VG-057

91VG-045

91VG-052

91VG-057

91PX-045

91PX-052

91PX-057

91PX-045

91PX-052

91PX-057

型號
E&S

PO12-50CR

PO14-50CR

PO16-50CR

PO12-50CR

PO14-50CR

PO16-50CR

300公釐
（12″）
350公釐
（14″）
400公釐
（16″）
300公釐
（12″）
350公釐
（14″）
400公釐
（16″）

扣鏈齒輪

扣鏈齒輪

扣鏈齒輪

扣鏈齒輪

扣鏈齒輪

扣鏈齒輪

91VG-045

91VG-052

91VG-057

91PX-045

91PX-052

91PX-057
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ไทย

ความหมายของสัญลักษณ 

หมายเหตุ: เครื่องมือบางอยางไมมีสัญลักษณเหลานี้

สัญลักษณ

คําเตือน
สัญลักษณตอไปน้ีใชสําหรับอุปกรณ โปรดแนใจวาคุณเขาใจความหมายของสัญลักษณเหลานี้กอนการใชงาน

สิ่งสําคัญคือคุณตองอานทําความเขาใจใหครบถวน และ
ปฏิบัติตามขอควรระวัง และคําเตือนดานความปลอดภัย
ดังตอไปน้ี หากใชตัวเครื่องนี้อยางประมาทหรือไมถูกตอง 
อาจเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

ปด/หยุด

อานทําความเขาใจ และปฏิบัติตามคําเตือนและคําสั่ง
ท้ังหมดในคูมือนี้ และที่ตัวเครื่อง

หยุดฉุกเฉิน

สวมอุปกรณปองกันตามศีรษะและหู เสมอเม่ือใชตัว
เครื่องนี้

สวนผสมของเชื้อเพลิงและนํ้ามัน

คําเตือนเกี่ยวกับอันตรายจากการกระชากกลับ โปรดระวัง 
กานนําอาจกระชากไปขางหนาหรือกลับหลังอยางทันที
ทันใดโดยไมมีสาเหตุ

เติมนํ้ามันโซ

ไมอนุญาตใหทํางานดวยมือขางเดียวกับอุปกรณ ในขณะ
ท่ีทําการตัด ใหถือเลื่อยใหแนนดวยมือท้ังสองขางและใชนิ้ว
มือล็อครอบมือจับดานหนาใหแนน

การปรับคารบูเรเตอร – ความเร็วหมุนเปลา

เบรคโซ การปรับคารบูเรเตอร – สวนผสมความเร็วตํ่า

โชค การปรับคารบูเรเตอร – สวนผสมความเร็วสูง

เปด/สตารท ปมฉีดนํ้ามัน

สารบัญ
สวนประกอบ ................................................................................... 27
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รายละเอียดจําเพาะ .......................................................................... 30
ลําดับการประกอบ ........................................................................... 31
ลําดับการใชงาน............................................................................... 31
การบํารุงรักษา ................................................................................. 34
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สวนประกอบ

1. ไกเรง: อุปกรณท่ีทํางานโดยนิ้วมือของผูใช เพ่ือการควบคุมความเร็ว
ของเครื่องยนต

2. ตัวล็อคไกเรง: อุปกรณท่ีปองกันมิใหไกเรงทํางาน
โดยบังเอิญ เวนแตจะถูกปลดโดยผูใชงาน

3. สวิตชสตารท: เพ่ือสตารทหรือดับเคร่ืองยนต
4. ฝาถังนํ้ามัน: เพ่ือปดถังนํ้ามัน
5. ระบบสตารทแบบเชือกดึงมวนกลับเอง: ดึงมือจับเพ่ือสตารท

เครื่องยนต
6. มือจับดานหนา: มือจับเพ่ือรองรบันํ้าหนัก ติดตั้งอยูท่ีดานหนาของ

ตัวถังเครื่องยนต
7. ฝาถังเช้ือเพลิง: เพ่ือปดถังเช้ือเพลิง
8. คันโชค: อุปกรณเพ่ิมสวนผสมระหวางเช้ือเพลิงและอากาศใน

คารบูเรเตอร เพ่ือชวยการสตารท
9. ปมฉีดนํ้ามัน: คืออุปกรณสําหรับเพ่ิมนํ้ามันใหมากเปนพิเศษ เพ่ือ

ชวยในการสตารทเคร่ือง
10. กานนํา: สวนประกอบท่ีรองรับและนําการเลื่อย
11. โซเลื่อย: โซทําหนาท่ีตัด
12. เบรค (ตัวปองกันมือจับดานหนา): อุปกรณสําหรับหยุดหรือ

ล็อคโซเลื่อย
13. กันชนแบบเดือย: ใชเพ่ือเปนจุดหมุนในขณะที่เลื่อยตนไมหรือทอนซุง
14. ตัวยึดโซ: อุปกรณยึดโซเลื่อย
15. ครอบกานนํา: อุปกรณครอบกานนําและโซเลื่อยในเวลาท่ีไมมีการ

ใชงาน
16. ชุดประแจบ็อกซ: เครื่องมือถอดหรือติดตั้งหัวเทียนและขันโซเลื่อย
17. คูมือใชงาน: มีมาใหกับอุปกรณนี้ โปรดอานกอนการใชงานและเก็บ

ไวสําหรับการอางอิงในครั้งตอไปเพ่ือการศึกษาเทคนิคการทํางาน
ท่ีถูกตองและปลอดภัย
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คําเตือนและคําแนะนําดานความปลอดภัย

ความปลอดภัยของผูใชงาน
○ สวมหนากากปองกันหนาหรือแวนตาปองกันเสมอ
○ ควรใสถุงมือในขณะลับโซเลื่อย
○ สวมใสอุปกรณปองกันเชน เสื้อช้ันนอก กางเกง ถุงมือ หมวกนิรภัย 

รองเทาหุมขอท่ีหุมปลายดวยโลหะและมีพื้นที่ไมลื่นทุกครั้งที่คุณใช
เลื่อยยนต ในขณะที่คุณทํางานในพื้นที่ปา รองเทาของคุณควรจะชวย
ในการปนปาย อยาสวมใสเสื้อผาหลวม เครื่องประดับ กางเกงขาสั้น 
รองเทาแตะ หรือเทาเปลา และรัดผมใหสูงพนจากระดับไหลข้ึนมา

○ อยาใชตัวเครื่องนี้เม่ือคุณเหนื่อยลา ปวยหรือด่ืมแอลกอฮอล ยาเสพ
ติด หรือกินยาท่ีออกฤทธิ์

○ อยาใหเด็กหรือผูไมมีประสบการณมาใชเครื่องจักร
○ สวมอุปกรณปองกันหู ระวังคนผานไปมาท่ีอาจสรางปญหา เม่ือดับ 

เครื่องยนต ถอดอุปกรณนิรภัยออกเสียทันที
○ สวมชุดปองกันศีรษะ
○ อยาสตารทหรือเดินเครื่องยนตในหองหรืออาคารท่ีปด เพราะอาจ

หายใจเอาไอเสียเขาไปจนเสียชีวิตได
○ เพ่ือปกปองระบบทางเดินหายใจ โปรดสวมใสหนากากนิรภัยในขณะท่ี

ทํางานในสภาพแวดลอมท่ีมีละอองนํ้ามันและฝุนจากจากโซเลื่อย
○ ไมใหมือมีนํ้ามันหรือนํ้ามันหลอลื่นเปอนอยู
○ อยาใหมือเขาใกลชุดใบมีดตัด
○ อยาจับหรือถือตัวเครื่องทางดานชุดใบมีดตัด
○ เม่ือปดตัวเครื่อง โปรดแนใจวา ชุดใบมีดตัดหยุดกอนจะวางตัวเครื่อง

ลง
○ เม่ือใชงานเปนเวลานาน พักเปนระยะเพ่ือไมใหเกิดกลุมอาการแขน

และมือสั่น (HAVS) เนื่องจากแรงสั่นสะเทือน 
○ ผูใชงานจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบในพื้นที่ปฏิบัติงาน

คําเตือน
○ ระบบปองกันการสั่นสะเทือนไมไดประกันวา คุณไมเกิดกลุมอาการ 

HAVS หรือกลุมอาการอุโมงคขอมือ ดังนั้น ผูท่ีใชงานอยางตอเน่ือง 
และสมํ่าเสมอควรติดตามอาการของมือและนิ้วอยางใกลชิด ถาเกิด
กลุมอาการอยางใดอยางหนึ่งขางตน โปรดปรึกษาแพทยทันที 

○ การทํางานในพื้นที่ท่ีมีระดับเสียงดังมากเปนระยะเวลานานติดตอกัน
อาจทําใหสูญเสียการไดยินอยางถาวร โปรดสวมเครื่องปองกันหูท่ี
เหมาะสมในขณะใชงานอุปกรณทุกครั้ง

○ ถาคุณใชอุปกรณการแพทยทางไฟฟา/อีเลคทรอนิกสเชนเครื่อง 
กระตุนหัวใจ ปรึกษาแพทยและผูผลิตอุปกรณกอนจะใชเครื่องมือกล
ใดๆ 

ความปลอดภัยของตัวเครื่อง/เครื่องจักร
○ ตรวจดูตัวเครื่อง/เครื่องจักรท้ังหมดกอนใชงาน เปล่ียนช้ินสวนที่

ชํารุด ตรวจดูนำมันรั่ว และโปรดแนใจวาตัวยึดตางๆ เขาท่ีและ
ขันไวแลวอยางเพียงพอ

○ เปล่ียนช้ินสวนที่ราว แตกหรือเสียหายจากสาเหตุใดๆ กอนใช ตัว
เครื่อง/เครื่องจักร

○ โปรดแนใจวาไดติดตั้งกลองดานขางอยางถูกตอง
○ ใหคนอื่นๆ อยูหางๆ เม่ือปรับแตงคารบูเรเตอร

○ ใชอุปกรณประกอบท่ีผูผลิตแนะนําสําหรับตัวเครื่อง/เครื่องจักร นี้
เทานั้น

○ ระวังอยาใหโซเลื่อยกระแทกเขากับสิ่งกีดขวางใดๆ หากเกิดการ
กระทบกระแทก ใหปดเครื่องยนตและตรวจสอบอุปกรณอยาง
ระมัดระวัง

○ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองหยอดน้ํามันหลอลื่นอัตโนมัติทํางาน
อยู และมีนํ้ามันที่สะอาดเต็มถัง อยาใหโซเลื่อยทํางานบนกานท่ีแหง

○ นอกจากรายการท่ีแสดงไวในคูมือการใชงานแลว การบริการดานการ
บํารุงรักษาเล่ือยยนตท้ังหมดควรกระทําโดยบุคลากรผูเช่ียวชาญดาน
เลื่อยยนต (ตัวอยางเชน ถาคุณใชเครื่องมือท่ีไมเหมาะสมในการ
ถอดลอชวยแรงหรือในการยึดลอชวยแรงเพื่อถอดคลัตช โครงสราง
ของลอชวยแรงอาจเกิดการเสียหายและนําไปสูการระเบิดของลอ
ชวยแรงได)

คําเตือน
○ อยาดัดแปลงตัวเครื่อง/เครื่องจักรโดยเด็ดขาด อยาใชตัวเครื่อง/

เครื่องจักรในงานอื่น ยกเวนงานตามที่ไดออกแบบไว
○ หามมิใหใชเลื่อยยนตโดยไมไดใสเครื่องปองกันหรือใสเครื่องปองกันที่

บกพรอง ซ่ึงอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคลได
○ ใชกานนํา/โซเลื่อยแบบอ่ืนนอกเหนือไปจากท่ีผูผลิตแนะนําและ

เห็นดวยอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บสวนบุคคลได

ความปลอดภัยของนํ้ามัน
○ ผสมและเทนํ้ามันที่นอกอาคาร และเม่ือไมมีประกายไฟ
○ ใชภาชนะท่ีออกแบบสําหรับนํ้ามัน
○ อยาสูบบุหร่ีหรือยอมใหคนสูบบุหร่ีใกลนํ้ามันหรือตัวเครื่อง/เครื่องจักร 

หรือขณะกําลังใชตัวเครื่อง/เครื่องจักร
○ เช็ดนํ้ามันที่หกกอนสตารทเคร่ืองยนต
○ กอนสตารทเคร่ืองยนต ยายไปใหหางจากตําแหนงเติมนํ้ามัน 3 เมตร
○ ดับเคร่ืองยนตกอนถอดฝานํ้ามัน
○ ระบายน้ํามันออกจากถังกอนเก็บตัวเครื่อง/เครื่องจักร ควรระบาย

นํ้ามันออกใหหมดหลังจากใชงานในแตละครั้ง ถานํ้ามันตกคางใน
ถังเก็บอยาใหนํ้ามันรั่ว

○ เก็บตัวเครื่อง/เครื่องจักรและนํ้ามันในพื้นที่ท่ีไอนํ้ามันไมกระทบ
เปลวไฟหรือดอกไฟจากเครื่องทํานํ้ารอน มอเตอร สวิทซ เตาอบ 
เปนตน 

คําเตือน
 นํ้ามันติดไฟ ระเบิดหรือสูดดมเขาไดงาย ใหระมัดระวังเปนพิเศษ

เม่ือหยิบฉวยหรือเติมนํ้ามัน
ความปลอดภัยในการตัด
○ อยาตัดวัสดุอ่ืนใดนอกจากไมหรือวัสดุท่ีทําจากไมเทานั้น
○ เพ่ือปองกันระบบทางเดินหายใจ โปรดสวมใสหนากากปองกันละออง

ของเหลวในขณะตัดไม หลังจากการฉีดพนยาฆาแมลง
○ ใหคนอื่น เด็ก สัตว คนผานไปมาและผูชวยอยูนอกเขตอันตราย

15 เมตร ดับเคร่ืองยนตทันทีถามีคนเขามา
○ จับเล่ือยใหแนนโดยใชมือขวาจับมือจับดานหลัง และมือซายจับมือจับ

ดานหนา
○ ยืนใหม่ันคงและสมดุล อยาเอ้ือมไกลเกินไป
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○ ใหทุกสวนของรางกายอยูหางจากทอเก็บเสียงและชุดใบมีดตัด เม่ือ
เครื่องยนตกําลังทํางาน

○ รักษาระดับกาน/เลื่อยยนตใหตํ่ากวาเอว
○ กอนท่ีจะตัดตนไม ผูใชงานเลื่อยยนตควรมีความชํานาญในการเลื่อย

โดยการใชเลื่อยยนต
○ โปรดแนใจวาไดวางแผนลวงหนาในการหาทางหลบเล่ียงตนไมท่ีจะ

ลมลงมา
○ ในขณะที่ทําการตัด ใหถือเลื่อยใหแนนดวยมือท้ังสองขาง และใชนิ้วมือ

ล็อครอบมือจับดานหนาใหแนน ยืนใหเทาท้ังสองและรางกายสมดุล
○ ยืนดานขางของเล่ือยยนตในขณะที่ทําการตัด หามยืนขางหลัง

เลื่อยยนตตรงๆ
○ รักษาระดับกันชนแบบเดือยท่ีผิวหนาของตนไมตลอดเวลาเนื่องจาก

โซเลื่อยอาจถูกดึงเขาไปในตนไม หากเล่ือยยนตมีกันชนแบบเดือย
ติดตั้งอยู

○ ทันทีท่ีตัดเสร็จ ใหพรอมท่ีจะยึดเลื่อยยนตใหอยูกับท่ีเม่ือเลื่อยยนต
พนจากลําตนไม เพ่ือมิใหเกิดแรงตามติดและตัดขา เทา หรือ
รางกายของผูใชงาน หรือกระทบเขากับสิ่งกีดขวางใดๆ

○ โปรดระวังการกระชากกลับ (เม่ือเลื่อยยนตกระชากกลับมาท่ีตัวผูใชงาน) 
หามมิใหทําการตัดโดยใชปลายกาน

○ เม่ือตองการยายสถานท่ีปฏิบัติงาน โปรดปดเครื่อง และตรวจสอบให
แนใจวาช้ินสวนในการตัดท้ังหมดไดหยุดทํางานแลว

○ อยาวางเคร่ืองจักรบนพื้นขณะกําลังเดินเครื่อง
○ โปรดแนใจเสมอวา ดับเคร่ืองยนตและปดชุดใบมีดตัดท้ังหมดกอน

กําจัดขยะหรือเอาหญาออกจากชุดใบมีดตัด
○ พกพาชุดปฐมพยาบาลเสมอ เม่ือกําลังใชเครื่องมือใดๆ ท่ีเกิด

พลังงาน
○ อยาสตารทหรือเดินเครื่องยนตในหองหรืออาคารปด และ/หรือใกล

ของเหลวท่ีติดไฟได ถาหายใจรับไอเสีย อาจทําใหเสียชีวิตได
ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา
○ บํารุงรักษาตัวเครื่อง/เครื่องจักรตามข้ันตอนที่แนะนํา
○ ถอดหัวเทียนกอนบํารุงรักษา ยกเวนเมื่อปรับแตงคารบูเรเตอร
○ ใหคนอื่นอยูหางๆ ขณะปรับแตงคารบูเรเตอร
○ ใชเฉพาะอะไหลเปล่ียนของแทของทานากะเทานั้น ตามท่ีผูผลิต

แนะนํา
ขอควรระวัง
 โปรดอยาแยกช้ินสวนระบบสตารทแบบเชือกดึงมวนกลับเอง มิฉะน้ัน

อาจเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคลจากการดีดกลับของมวนเชือก

คําเตือน
 การบํารุงรักษาอยางไมถูกตองอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ

เครื่องยนตหรือการบาดเจ็บสวนบุคคลได
การขนสงและเก็บรักษา
○ ถือตัวเครื่อง/เครื่องจักรดวยมือเม่ือเคร่ืองยนตดับ และใหทอเก็บเสียง

อยูหางจากตัวคุณ
○ ปลอยใหเครื่องยนตเย็นตัว ระบายน้ํามันออกจากถัง และยึด

ตัวเครื่อง/เครื่องจักรใหแนนกอนจะเก็บหรือขนสงดวยยานพาหนะ
○ ระบายน้ํามันกอนจะเก็บตัวเครื่อง/เครื่องจักร ควรระบายน้ํามัน หลัง

จากใชงานแตละครั้ง ถามีนํ้ามันตกคางในถัง เก็บโดยไมให
นํ้ามันรั่ว

○ เก็บตัวเครื่อง/เครื่องจักรใหหางจากมือเด็ก
○ ทําความสะอาดและดูแลรักษาอุปกรณอยางระมัดระวัง แลวเก็บในท่ี

แหง
○ ดับเคร่ืองยนตเม่ือขนสงหรือเก็บรักษา
○ เม่ือตองการยกอุปกรณข้ึนรถหรือเก็บในท่ีเก็บ โปรดครอบโซเลื่อย

ดวยครอบโซเลื่อย
ถาเกิดกรณีท่ีไมมีในคูมือฉบับนี้ โปรดระวังและใชสามัญสํานึก ติดตอ
ตัวแทนจําหนายของทานากะ ถาคุณตองการความชวยเหลือ เอาใจใส
ขอความท่ีตามหลังคําดังตอไปน้ี: 

คําเตือน
 แสดงถึงความเปนไปไดมากท่ีอาจบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หากไม

ปฏิบัติตามคําแนะนํา
ขอควรระวัง
 แสดงถึงความเปนไปไดท่ีอาจบาดเจ็บหรืออุปกรณชํารุด หากไม

ปฏิบัติตามคําแนะนํา
หมายเหตุ
 ขาวสารท่ีมีประโยชนเพ่ือการทํางานและการใชงานที่ถูกตอง
ขอควรระวัง
 อยาแยกสวนสตารทเตอรแบบดึงกลับ เพราะสปริงดึงกลับอาจทําให

คุณบาดเจ็บก็ได

 คําเตือน
อันตรายจากการกระชากกลับ (รูปท่ี 1)
อันตรายอยางหนึ่งที่อาจเกิดข้ึนในขณะท่ีใชงานเลื่อยยนตไดแกความเส่ียง
ท่ีอุปกรณอาจกระชากกลับ การกระชากกลับอาจเกิดข้ึนเมื่อปลายดานบน
ของกานนําสัมผัสกับวัตถุ หรือเม่ือไมใกลเขามาและหนีบเล่ือยยนตไวใน
ขณะตัด การสัมผัสปลายในบางกรณีอาจทําใหเกิดปฏิกิริยายอนกลับอยาง
รวดเร็วมาก และกระชากกานนําข้ึนและยอนกลับไปทางผูใชงาน ปฏิกิริยา
อยางใดอยางหนึ่งนี้อาจทําใหผูใชงานสูญเสียการควบคุมเลื่อยยนตและ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บอยางรุนแรงได ถึงแมวาเลื่อยยนตจะไดรับการ
ออกแบบมาใหมีความม่ันคงปลอดภัยก็ตาม
ผูใชงานไมควรจะพ่ึงพากับคุณสมบัตินี้ของอุปกรณแตเพียงอยางเดียว
โปรดสังเกตตําแหนงของปลายกานไวตลอดเวลา การกระชากกลับจะเกิด
ข้ึนเม่ือคุณปลอยใหเกิดระยะกระชาก (1) ระหวางกานและวัตถุ อยาปลอย
ใหมีพื้นที่นั้นเกิดข้ึนการกระชากกลับท่ีเกิดจากการหนีบเกิดจากการที่การ
ตัดเขามาใกลและหนีบดานบนของกานนํา โปรดสังเกตการตัด ใหแนใจวา
การตัดจะเปดออกเม่ือตัดผานไปจนสุดทาง รักษาเคร่ืองยนตใหอยูใน
ความควบคุมตลอดเวลาในขณะที่เครื่องยนตทํางาน โดยการจับเล่ือยยนต
ใหแนนโดยใชมือขวาจับท่ีมือจับดานหลัง มือซายจับท่ีมือจับดานหนา
ใหนิ้วโปงและนิ้วท่ีเหลือกํามือจับใหรอบ ใชสองมือจับเล่ือยยนตเสมอ
ในขณะท่ีทํางานหรือทําการตัดท่ีความเร็วสูง
โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกับการลับคมและการบํารุงรักษาโซเลื่อย 
การขาดการบํารุงรักษานั้นอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการสะบัดกลับได
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รายละเอียดจําเพาะ

○ รหัส "CS" ของช่ือรุน หมายถึง "เลื่อยโซ"

รุน TCS33EB

ชนิดของอุปกรณ เลืื่่อยโฃไฟฟา เคลื่อนยายได

ขนาดเครื่องยนต (มล.) 32.2

หัวเทียน NGK BPM-6A

ความจุของถังนํ้ามัน (ลิตร) 350

ปริมาตรความจุถังนํ้ามันโซเลื่อย (มล.) 250

นํ้าหนักเมื่อวาง (กก.)
(โดยไมมีกานนําและโซ)

3.8

ระดับโซเลื่อย (มม.) 9.52

ขนาดโซเลื่อย (มม.) 1.27

ระดับแรงดันเสียง LpA (dB (A)) โดย ISO 22868
 เทียบเทา
 ไมแนใจ

102
1

ระดับกําลังเสียง LwA (เดซิเบลเอ) โดย ISO 22868
 ท่ีวัดได
 ไมแนใจ
ระดับกําลังเสียง LwA (เดซิเบลเอ) โดย 2000/14/EC
 ท่ีวัดได
 รับประกัน

110
3

111.6
113

ระดับความส่ันสะเทือน (m/s2) โดย ISO 22867
 มือจับดานหนา
 มือจับดานหลัง
 ไมแนใจ

3.2
4.7
0.8

ความยาวกานนํา (มม.) 300 350 400

ประเภทของโซเลื่อย
91VG / 91PX
(โอเรกอน)

กําลังเครื่องสูงสุด
โดย ISO 7293 (กิโลวัตต)

1.25

ความเร็วเครื่องยนตสูงสุด (คาต่ําสุด-1) 12500

ความเร็วเครือ่งยนตหมุนเปลา (คาตํา่สดุ-1) 3100

อัตราการบริโภคเชื้อเพลิงจําเพาะท่ีระดับการทํางาน
สูงสุดของเครื่อง (กรัม/กิโลวัตตช่ัวโมง)

600

ความเร็วโซเลื่อยสูงสุด (เมตร/วินาที) 23.8

ลอฟนเฟอง (จํานวนฟน) 6

หมายเหตุ: ระดับเสียง/การสั่นสะเทือนเทียบเทาตามมาตรฐาน ISO 22868/22867 คํานวณตามคาพลังงานถวงนํ้าหนักเวลารวมสําหรับระดับเสียง/การ
สั่นสะเทือนภายใตเงื่อนไขการทํางานตาง ๆ โดยมีการจัดสรรเวลาในการคํานวณดังนี้: 1/3 เดินเบา 1/3 เรงเต็มท่ี 1/3 ทําความเร็วตามที่
กําหนด
* ขอมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
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○ นํ้ามันมีสภาพไวไฟ และอาจทําใหบาดเจ็บสาหัสเมื่อสูดดมหรือหกใส
รางกายของคุณ ใหเอาใจใสเม่ือใชนํ้ามันเสมอ ระบายอากาศใหดี
เม่ือใชนํ้ามันในอาคาร

นํ้ามันเช้ือเพลิง
○ ใชนํ้ามันเบนซินออกเทน 89 ชนิดไรสารตะกั่ว
○ ใชนํ้ามันหลอลื่นเครื่องยนต 2 จังหวะของแท หรือใชสวนผสม 

25 ตอ 1 ถึง 50 ตอ 1 โปรดตรวจดูขวดนํ้ามันเพื่อหาอัตราสวน หรือ 
ปรึกษากับผูแทนจําหนายของทานากะ 

○ ถาไมมีนํ้ามันหลอลื่นของแท ใชนํ้ามันแบบตอตานออกซิแดนท ท่ีมี
ปายระบุใหใชระบายความรอนของเคร่ืองยนต 2 จังหวะดวยอากาศ 
(JASO FC GRADE OIL หรือ ISO EGC GRADE) อยาใชนํ้ามัน
ผสม BIA หรือ TCW (ระบายความรอนของเคร่ืองยนต 2 จังหวะดวย
นํ้า)

○ อยาใชนํ้ามันหลอลื่นมัลติเกรด (10 W/30) หรือนํ้ามันที่ใชแลว
○ ผสมนํ้ามันเช้ือเพลิงกับนํ้ามันหลอลื่นในภาชนะอื่นที่สะอาดเสมอ
โปรดเร่ิมจากการเติมนํ้ามันเบนซินที่จะใชลงไปครึ่งหนึ่ง แลวเติมนํ้ามัน
เครื่องลงไปใหหมด ผสม (เขยา) สวนผสมของนํ้ามันเบนซิน แลวจิงเติม
นํ้ามันเบนซินที่เหลือลงไป
ผสม (เขยา) สวนผสมเชื้อเพลิงใหท่ัวกอนท่ีจะเติมลงถังนํ้ามัน

การเติมนํ้ามัน

คําเตือน (รูปท่ี 9)
○ ดับเคร่ืองยนตกอนเติมนํ้ามันเสมอ
○ คอยๆ เปดถังนํ้ามัน (13) ในขณะท่ีเติมนํ้ามันเพื่อปองกันความดัน

สวนเกินในถังที่อาจมีข้ึน
○ เม่ือเติมนํ้ามันแลว หมุนฝาถังอยางระมัดระวังจนแนน
○ เคลื่อนยายอุปกรณใหหางจากพื้นที่เติมนํ้ามันอยางนอย 3 เมตร

กอนการสตารทเคร่ืองยนต
○ ใชสบูลางนํ้ามันที่หกใสเสื้อผาทันที
○ โปรดแนใจวาไดตรวจดูนํ้ามันรั่วหลังจากเติมนํ้ามัน
กอนเติมนํ้ามัน ทําความสะอาดฝาถังใหหมดจด เพ่ือไมใหฝุนผงตกลง 
ในถัง โปรดแนใจวานํ้ามันผสมกันดีโดยเขยาภาชนะใสกอนจะเติมนํ้ามัน

นํ้ามันโซ (รูปท่ี 9)
เติมนํ้ามันโซ (14) โปรดใชแตนํ้ามันโซคุณภาพดี ในขณะท่ีเครื่องยนต
กําลังทํางาน นํ้ามันโซจะถูกดึงไปใชงานโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
 ในขณะท่ีเติมนํ้ามัน (13) หรือนํ้ามันโซ (14) ลงในถัง ใหวางอุปกรณ

โดยใหฝาถังอยูดานบน (รูปท่ี 9)

การสตารท (รูปท่ี 10 - 14)
ขอควรระวัง
 กอนเริ่มการทํางาน ผลักเบรกโซ (15) ไปยังตําแหนงที่เบรกทํางาน 

ตรวจสอบใหแนใจวาแผนบังคับโซ/โซไมไดสัมผัสกับสิ่งใดๆ (รูปท่ี 10)
1. ตั้งสวิตชสตารท (16) ไปท่ีตําแหนง ON (รูปท่ี 11)
2. ดึงคันโชค (17) ใหสุด (รูปท่ี 12)
 *กดปมฉีดนํ้ามัน (18) หลายคร้ังเพื่อใหนํ้ามันไหลผานหลอดไปจนถึง

คารบูเรเตอร (รูปท่ี 12)

ลําดับการประกอบ

คําเตือน
 อยาสตารทเคร่ืองยนตหากยังไมไดขันฝาขาง แผนบังคับโซ และโซ

ใหแนน
1. ดึงเบรกโซ (15) เขามาทางดามจับดานหนา เพ่ือตรวจสอบวาเบรก

ของโซไมไดเปดอยู (รูปท่ี 10)
2. ถอดนอตยึดกานโซเลื่อยออก (2) ถอดฝาขางออก (3) (รูปท่ี 2)
 *  ในกรณีท่ีตองการติดตั้งกันชนแบบเดือย (4) ใหติดตั้งกันชน

แบบเดือย (4) (หากมีมาให) เขากับอุปกรณดวยสกรูสองตัว 
(รูปท่ี 3)

3. ติดตั้งกานโซเลื่อยเขา (5) กับโบลต (6) แลวดันเขาไปหาลอฟนเฟอง 
(7) จนสุดทาง (รูปท่ี 4)

4. ตรวจสอบวาทิศทางของโซเลื่อย (10) ถูกตองตามรูปภาพ และไปใน
แนวเดียวกับโซบนลอฟนเฟอง (รูปท่ี 5)

5. จัดใหตัวยึดสายโซเขากับรองไปตลอดแนวกาน
6. ติดตั้งกลองดานขาง (3) เขากับโบลต (6) 
 โปรดแนใจวาดุมของโบลตปรับสายโซ (8) พอดีกับรู (9) ของกาน
 (รูปท่ี 4)
 แลวขันน็อตยึด (2) ดวยมือ โดยใหปลายแผนบังคับโซยังเคลื่อนท่ีข้ึน

และลงไดอยางสะดวก (รูปท่ี 2)
7. ยกปลายกานข้ึน และใสโซใหแนน (10) โดยหมุนโบลตปรับความตึง

สายโซ (11) ไปตามเข็มนาฬกา หากตองการตรวจสอบความตึงที่
เหมาะสม ใหยกตรงกลางโซข้ึนเบาๆ จนหางจากกานและขอบ (12) 
ของตัวยึดสายโซประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร
(รูปท่ี 6, 7)

ขอควรระวัง
 ความตึงที่เหมาะสมน้ันเปนสิ่งที่สําคัญมาก
8. ยกปลายกานข้ึนและขันน็อตยึดกานโซเลื่อยใหแนนดวยชุดประแจ

บ็อกซ (รูปท่ี 7)
9. โซใหมๆ จะมีความตึงสูง ดังนั้นใหปรับโซหลังการตัดสองสามครั้ง และ

สังเกตความตึงโซอยางระมัดระวังในชวงครึ่งชั่วโมงแรกของการตัด
หมายเหตุ
 ตรวจสอบความตึงโซบอยๆ เพ่ือประสิทธิภาพการทํางานท่ีเหมาะสม

กับความทนทาน
ขอควรระวัง
○ หากโซถูกขึงตึงเกินไป  กานและโซจะเสียหายในเวลาอันสั้น ในทาง

ตรงกันขาม หากโซหยอนเกินไป โซอาจหลุดออกจากรองของกาน
○ สวมถุงมือเสมอเม่ือจับตองโซเลื่อย

คําเตือน
 ในขณะปฏิบัติงานจับเล่ือยยนตใหแนนดวยมือท้ังสองขาง การทํางาน

ดวยมือขางเดียวอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บอยางรุนแรงได

ลําดับการใชงาน

นํ้ามันเช้ือเพลิง (รูปท่ี 8) 

คําเตือน
○ เลื่อยยนตนี้ใชเครื่องยนตสองจังหวะ โปรดใชเช้ือเพลิงที่ผสมกับนํ้ามัน

เครื่องเม่ือใชเครื่องยนต เติมนํ้ามันในที่ท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก
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3. ดึงเชือกสตารทอยางแรง ระวังมืออีกขางหนึ่งใหจับมือจับใหแนนอยู
เสมอ และอยาใหอุปกรณกระชากกลับได (รูปท่ี 13)

4. เม่ือไดยินเครื่องติดครั้งแรก ผลักคันโชค (17) ใหสุด (รูปท่ี 12)
5. ดึงเชือกสตารทอยางแรงอีกครั้งหนึ่งตามท่ีไดกลาวมาแลว (รูปท่ี 13)
หมายเหตุ
 หากเคร่ืองยนตไมติด ใหทําขอ 2 ถึง 5 ซ้ํา
6. ทันทีท่ีเครื่องยนตเริ่มทํางาน โดยกดตัวล็อคไกเรง (19) ไว ใหดึงไก

เรง (20) จากนั้นปลอยไกเรง (20) ทันที
 จากนั้นไกเรงจะคลายครึ่งระยะ (รูปท่ี 14) ใหดึงเบรกโซ (15) เพ่ือให

เบรกหยุดคลายออก (รูปท่ี 10)
 ปลอยใหเครื่องรอนประมาณ 2-3 นาที กอนการทํางาน
 อยาใหเครื่องยนตทํางานท่ีความเร็วสูงโดยไมมีภาระ เพ่ือหลีกเลี่ยง

การทําใหอายุเครื่องยนตสั้นลง

การใชเบรกโซเลื่อย (รูปท่ี 10)
เบรกโซ (15) ไดรับการออกแบบมาเพ่ือใชในยามฉุกเฉิน เชนในขณะที่
เคร่ืองยนตกระชากกลับ โปรดตรวจสอบกอนการใชงานวาเบรกใชการไดดี
ใชเบรกโดยการเลื่อนครอบหนานิรภัยไปตามยาวของกาน ในขณะท่ีเบรค
โซเลื่อยทํางาน ความเร็วของเครื่องยนตจะไมเพ่ิมข้ึนและโซเลื่อยก็จะไม
หมุน ถึงแมวาคันเรงจะถูกดึงก็ตาม เม่ือตองการปลดเบรค ใหดึงคันเบรก
โซเลื่อย

วิธีการตรวจสอบสภาพของเบรกโซเลื่อย
1) ปดเครื่องยนต
2) ถือเลื่อยยนตตามแนวราบ ปลอยมือจากมือจับดานหนา กระแทก

ปลายกานนําเขากับตอไมหรือช้ินไม แลวตรวจสอบสภาพของเบรก
ระดับการทํางานของอุปกรณจะแตกตางกันไปตามขนาดของกาน 

ในกรณีท่ีเบรกไมทํางาน โปรดติดตอตัวแทนจําหนายเพ่ือการตรวจสภาพ
และการซอมแซม หากเคร่ืองยนตยังทํางานดวยความเร็วสูงในขณะที่ดึง
เบรคแลว ความรอนของคลัตชจะข้ึน ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายได
เม่ือใชเบรกในขณะท่ีเครื่องยนตทํางานอยู ใหปลดคันเรงทันทีเพ่ือดับ
เครื่องยนต

คําเตือน
 อยาเคลื่อนยายอุปกรณในขณะที่เครื่องยนตกําลังทํางาน
การดับเคร่ืองยนต (รูปท่ี 15)
ลดความเร็วเครื่องยนตและกดสวิตชสตารท (16) ไปท่ีตําแหนงหยุด

คําเตือน
○ อยาทํางานท่ีหางจนสุดเอ้ือมหรือทําการตัดเหนือระดับไหล
○ ใชความระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือตนไมลม อยาใชเลื่อยในระดับจมูก

หรือระดับไหล

ตัวยึดโซเลื่อย
ตัวยึดโซเลื่อยติดตั้งอยูท่ีเพาเวอรเฮด ใตโซเลื่อยเพ่ือปองกันมิใหโซท่ีขาด
กระเด็นใสผูใชงานได

คําเตือน
 อยายืนในแนวเดียวกับโซเลื่อยในขณะทําการตัด

เทคนิคเบ้ืองตนในการลมตนไม เล็มกิ่งกาน และตัดเปนทอน
ขอมูลตอไปน้ีเพ่ือใหผูใชงานไดเรียนรูเทคนิคการตัดไมเบ้ืองตนโดยทั่วไป

คําเตือน
○ ขอมูลเหลานี้ไมรวมถึงสถานการณพิเศษ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในสภาพ

พื้นที่ท่ีแตกตางกัน พันธตนไม ประเภทของไม รูปราง ขนาดของ
ตนไม และอื่นๆ โปรดขอคําปรึกษากับตัวแทนการใหบริการ 
กรมปาไม หรือคณะวนศาสตร เกี่ยวกับปญหาการตัดไมในพื้นที่
ของคุณ ซ่ึงจะทําใหคุณทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยมากข้ึน

○ อยาทําการตัดในขณะท่ีดินฟาอากาศไมเอ้ืออํานวย เชน มีหมอก
ลงหนา ฝนตกหนัก อากาศหนาวเย็น ลมแรง เปนตน ท่ีดินฟาอากาศ
ท่ีไมเอ้ืออํานวยทําใหการทํางานเปนไปดวยความยากลําบากและ
กอใหเกิดสภาพการทํางานท่ีเสี่ยงตอการเกิดอันตราย เชน พื้นลื่น

 ลมท่ีแรงอาจลมตนไมไปในทิศทางท่ีไมคาดหมาย และทําใหเกิดการ
เสียหายแกทรัพยสินหรือการบาดเจ็บสวนบุคคลได

ขอควรระวัง
 หามใชเลื่อยยนตในการงัดแงะ หรืองานอื่นๆท่ีมิใชจุดประสงคของ

อุปกรณ

คําเตือน
○ ระวังอยาเดินสะดุดวัสดุกีดขวาง เชนตอไม รากไม กอนหิน กิ่งไม 

และตนไมลม โปรดระวังหลุมและรอง โปรดระวังใหมากในขณะท่ี
ทํางานบนท่ีลาดชันหรือท่ีท่ีมีพื้นผิวท่ีไมเสมอกัน ปดเครื่องยนต
เม่ือตองการยายสถานท่ีทํางาน ทําการตัดเม่ือเปดคันเรงไวจนกวาง
ทุกครั้ง หากโซเคลื่อนไหวชาเกินไปจะทําใหการตัดติดขัดและเลื่อย
กระตุก

○ หามใชเลื่อยยนตดวยมือเดียว คุณไมสามารถควบคุมเลื่อยยนตได
อยางถูกตอง และอาจทําใหสูญเสียการควบคุมและทําใหตนเอง
บาดเจ็บอยางรุนแรง รักษาระดับเล่ือยใหใกลตัวเพ่ือการควบคุมท่ี
ดีข้ึนและลดอาการเมื่อยลา เม่ือทําการตัดดวยสวนลางของเลื่อยยนต 
แรงปฏิกิริยาจะดึงเลื่อยยนตใหอออกหางจากตัวคุณ ไปในทิศทาง
ของไมท่ีตัดอยู เลื่อยยนตจะควบคุมความเร็วปอนและขี้เลื่อยจะถูก
เปาเขาหาตัวคุณ (รูปท่ี 16)

○ หากคุณใชสวนบนของเลื่อยยนตในการตัด แรงปฏิกิริยาจะผลัก
เลื่อยยนตใหเขามาหาตัวคุณ ไปในทิศทางตรงกันขามของไมท่ีตัดอยู
(รูปท่ี 17)

○ อาจมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการกระชากกลับหากดันเลือยยนตไปไกล
พอท่ีจะทําใหคุณเริ่มใชปลายกานในการตัด วิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุดไดแก
การตัดดวยสวนลางของเลื่อยยนต การเลื่อยดวยสวนบนของเลื่อยจะ
ทําใหการควบคุมเลื่อยเปนไปไดยาก และกอใหเกิดความเส่ียงท่ีจะเกิด
การกระชากกลับ

 ในกรณีท่ีโซล็อก ใหปลดคันเรงทันที หากคันเรงยังหมุนดวยความเร็ว
สูงในขณะที่โซล็อก คลัตชจะรอนและทําใหเกิดปญหาข้ึน

○ ในกรณีท่ีโซถูกล็อคไว ใหปลดคันเรงทันที ถาคันเรงยังคงทํางาน
ท่ีความเร็วสูงในขณะที่โซล็อคอยูนั้น คลัตชจะรอนจัดซ่ึงอาจกอให
เกิดปญหาได
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หมายเหตุ
 หันกันชนแบบเดือยเขาหาตนไมตลอดเวลาเนื่องจากโซเลื่อยอาจถูกดึง

เขาไปในตนไม

การลมตนไม
การลมตนไมนั้นมิใชเปนเพียงการตัดตนไมลงมาเทานั้น ผูใชงานจะตอง
ลมตนไมลงมาใกลกับตําแหนงที่คาดหมายไวใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
โดยมิใหตนไมหรือสิ่งอ่ืนๆ เสียหาย กอนการลมตนไม โปรดพิจารณาถึง
สภาพแวดลอมในทุกๆ ดานท่ีอาจมีผลตอตําแหนงที่คาดหมายไว เชน
มุมของตนไม รูปรางของยอดไม นํ้าหนักของหิมะบนยอดไม สภาพของ
ลม วัสดุกีดขวางท่ีอยูในระยะลม (เชน ตนไมตนอื่น สายไฟฟา ถนน 
อาคาร และอื่นๆ)

คําเตือน
○ ตรวจสอบสภาพทั่วๆ ไปของตนไม ตรวจหาจุดผุพังและเนาเปอยบน

ลําตนที่อาจหักและลมลงมากอนเวลาท่ีคาดหมายไว
○ ตรวจหากิ่งที่แหง ซ่ึงอาจหักและตกลงมาใสผูใชงานในขณะทํางาน
 กันคนและสัตวใหอยูหางจากตนไมเปนระยะทางอยางนอยสองเทา

ของความยาวตนไมท่ีลม กําจัดพุมไมและกิ่งไมออกจากบริเวณ
ตนไมท่ีจะลม

 เตรียมเสนทางท่ีจะหลบตนไมท่ีลมลงมา

กฏขั้นพื้นฐานของการลมตนไม
ตามปกติแลว การลมตนไมจะประกอบไปดวยการตัดหลักๆ สองครั้ง
ไดแกการบากและการตัดเพื่อลมตนไม เริ่มทํารอยบากดานบนตรงขาง
ลําตนดานท่ีจะลม มองเขาไปในรอยตัดเม่ือคณุเลื่อยรอยบากดานลาง
เพ่ือมิใหตัดเขาไปในลําตนลึกเกินไป รอยบากควรลึกพอท่ีจะสรางบานพับ
ท่ีมีความกวางและความแข็งแรงพอ ระยะเปดของรอยบากควรจะกวาง
พอท่ีจะเหน่ียวนําใหตนไมลมตามทิศทางท่ีคาดไวใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
ทําได จากนั้นใหเลื่อยเพ่ือลมตนไมในดานตรงกันขาม ในระยะหน่ึงหรือ
สองนิ้ว (3-5 ซม.) เหนือขอบของรอยบาก (รูปท่ี 18)

21. ทิศทางการลม
22. ระยะเปดของรอยบากต่ําสุด 45 องศา
23. บานพับ
24. การตัดเพื่อลมตนไม

หามเล่ือยลาํตนไมขาดในครั้งเดียว ผูใชงานจะตองทําบานพับกอนเสมอ
บานพับจะเปนตัวนําการลม หากผูใชงานเลื่อยลําตนไมขาดในครั้งเดียว
คุณจะไมสามารถควบคุมทิศทางการลมของตนไมได สอดลิ่มหรือคานเขา
ไปในรอยตัดกอนท่ีตนไมจะเร่ิมเอนเอียงและเริ่มลม เพ่ือเปนการปองกัน
มําใหกานนําติดขัดในขณะทําการตัดเพื่อลมตนไม หากคุณคาดคะเน
ทิศทางการลมผิด โปรดแนใจวาไมมีใครอยูในระยะลมกอนท่ีจะผลัก
ตนไมลง

การตัดเพื่อลมตนไม เสนผาศูนยกลางลําตนยาวมากกวาสองเทาของ
ความยาวกานนํา
ใหตัดรอยบากท่ีกวางและใหญ แลวตัดรอยพักตรงกลางรอยบาก
และปลอยใหมีบานพับท้ังสองดานของรอยตัดตรงกึ่งกลางเสมอ (รูปท่ี 19) 
ตัดเพื่อลมตนไมโดยการตัดไปรอบๆลําตนตามท่ีแสดงในรูปท่ี 20

คําเตือน
 วิธีนี้อันตรายมากเนื่องจากจําเปนตองใชปลายกานนหในการทํางาน

ซ่ึงอาจกอใหเกิดการกระชากกลับได
 เทคนิคนี้ควรกระทําโดยผูเช่ียวชาญท่ีไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี

แลว

การเล็มกิ่งกานตนไม
ไดแกการตัดกิ่งไมออกจากตนไมท่ีลม

คําเตือน
 การกระชากกลับเกิดข้ึนมากท่ีสุดเม่ือเล็มกิ่งกานตนไม หามใชปลาย

กานนําในการตัด ใหใชความระมัดระวังอยางมาก และอยาใหปลาย
กานนําสัมผัสกับซุง กิ่งกานอ่ืนๆ หรือวัตถุอ่ืนใด ใชความระมัดระวัง
กับกิ่งกานท่ีมีแรงตึงสูง ซ่ึงอาจดีดกลับมาหาตัวผูใชงาน ทําใหสูญเสีย
การควบคุมและเกิดการบาดเจ็บได (รูปท่ี 21)

ใหยืนทางดานซายของลําตนใหม่ันคง วางเลื่อยยนตไวบนลําตน ถือ
เลื่อยยนตใหอยูใกลตัวคุณเพื่อการควบคุมท่ีดี อยูใหหางโซเลื่อย เคลื่อนไหว
เม่ือลําตนไมอยูระหวางตัวผูใชงานและโซเลื่อยเทานั้น ระวังการดีดตัว
ของกิ่งกานท่ีมีแรงตึงสูง

การเล็มกิ่งกานใหญๆ
ในขณะท่ีเล็มกิ่งกานใหญๆ กานนําจะถูกหนีบไดงาย กิ่งที่มีแรงตึงสูงมัก
ดีดกลับไดงาย ดังนั้นใหคอยๆตัดกิ่งที่มีปญหาทีละนอย โดยใชวิธีเดียวกับ
การตัดตามขวาง โปรดวางแผนลวงหนาและคิดถึงผลอื่นๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการทํางานของคุณ

การตัดตามขวาง/ตัดซุงเปนทอน
กอนการตัดซุง โปรดคิดลวงหนาถึงความเปนไปไดท่ีอาจเกิดมีข้ึน สังเกต
แรงเคนในทอนซุงและตัดลงไปโดยระวังมิใหกานนําถูกหนีบ

การตัดซุงตามขวาง/แรงดันดานบน
ยืนใหม่ันคง เริ่มจากการตัดดานบนกอน อยาตัดใหลึกเกินไป ใหตัด
ประมาณ 1/3 ของเสนผาศูนยกลางของซุง แลวตัดดานลาง รอยเล่ือย
ควรจะบรรจบกัน (รูปท่ี 22)

25. การตัด
26. การตัดตามขวาง
27. แรงดันดานบน
28. ดานท่ีมีแรงดัน
29. ดานท่ีมีแรงตึง
30. ความลึกรอยเลื่อยท่ีสัมพันธกัน

ทอนซุงที่หนา และใหญกวาความยาวของกานนํา
เริ่มโดยตัดในดานตรงขามของทอนซุง ดึงเลื่อยยนตเขาหาตัวแลวใหทํา
ตามข้ันตอนขางตน (รูปท่ี 23)
ถาทอนซุงนอนอยูบนพื้นใหตัดเปดชองทางเพ่ือมิใหตัดลงไปในพื้น แลว
ตัดดานลางของซุง (รูปท่ี 24)

คําเตือน
 อันตรายจากการกระชากกลับ
 อยาพยายามตัดแบบเปดชองหากผูใชงานไมไดรับการฝกฝนมา

อยางถูกตอง การตัดเปดชองเปนการใชปลายกานนําในการตัด
ซ่ึงอาจทําใหเกิดการกระชากกลับได
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การตัดทอนซุงตามแนวขวาง แรงดันดานลาง
ยืนใหม่ันคง เริ่มตัจจากดานลาง โดยใหลึกประมาณ 1/3 ของ
เสนผาศูนยกลางของซุง แลวตัดดานบน รอยเล่ือยควรจะบรรจบกัน 
(รูปท่ี 25)

31. การตัด
32. การตัดตามขวาง
33. แรงดันดานบน
34. ดานท่ีมีแรงดัน
35. ดานท่ีมีแรงตึง
36. ความลึกรอยเลื่อยท่ีสัมพันธกัน

ทอนซุงที่หนา และใหญกวาความยาวของกานนํา
เริ่มโดยตัดในดานตรงขามของทอนซุง ดึงเลื่อยยนตเขาหาตัวแลวใหทํา
ตามข้ันตอนขางตน ใชวิธีตัดแบบเปดชองหารทอนซุงอยูใกลกับพ้ืน แลว
ตัดดานบน (รูปท่ี 26)

คําเตือน
 อันตรายจากการกระชากกลับ
 อยาพยายามตัดแบบเปดชองหากผูใชงานไมไดรับการฝกฝนมา

อยางถูกตอง การตัดเปดชองเปนการใชปลายกานนําในการตัด
ซ่ึงอาจทําใหเกิดการกระชากกลับได (รูปท่ี 27)

ถาโซเลื่อยติดขัด
ปดเครื่องยนต ยกทอนซุงขึ้นหรือเปล่ียนตําแหนงโดยใชกิ่งไมใหญๆหรือ
เสาเปนคานงัด อยาพยายามดึงเลื่อยยนตใหหลุด มิฉะน้ันมือจับอาจ
เสียหาย หรือเกิดการบาดเจ็บจากโซเลื่อย หากโซเลื่อยหลุดออกมาอยาง
ทันทีทันใด

การบํารุงรักษา

อาจบํารุงรักษา เปล่ียน หรือซอมอุปกรณและระบบควบคุมไอเสียไดโดย
หนวยงานหรือชางซอมเคร่ืองยนตใดๆ ท่ีไมใชงานบนผิวจราจร
การปรับแตงคารบูเรเตอร (รูปท่ี 28)

คําเตือน
 หามสตารทเคร่ืองยนตโดยไมไดครอบคลัตชใหหมดเสียกอน มิฉะน้ัน

คลัตชอาจหลวมและกอใหเกิดการบาดเจ็บสวนบุคคลได เช้ือเพลิงจะ
ผสมกับอากาศในคารบูเรเตอร ในการทดลองเครื่องยนตจากโรงงาน 
คารบูเรเตอรจะถูกปรับต้ังมาแลว การปรับต้ังอีกอาจจําเปน ข้ึนอยูกับ
สภาพอากาศและความสูงการปรับต้ังคารบูเรเตอรจะมีใหเพียงหนึ่ง
ระดับ

 T= สกรูปรับแตงรอบหมุนเดินเบา

การปรับแตงรอบหมุนเดินเบา (T)
ตรวจดูวาไสกรองอากาศสะอาดหรือไม เม่ือรอบหมุนเดินเบาถูกตอง ชุด
ใบมีดตัดจะไมหมุน หากจําเปนตองปรับแตง ปด (ตามเข็มนาฬกา) สก
รู T ขณะเคร่ืองยนตกําลังทํางาน จนชุดใบมีดตัดเริ่มหมุน เปด (ทวนเข็ม
นาฬกา) สกรูจนชุดใบมีดตัดหยุดหมุน คุณจะไดความเร็ว
เดินเบาท่ีถูกตองเม่ือเคร่ืองยนตทํางานเรียบในทุกตําแหนงที่ตํ่ากวา
รอบหมุนที่ชุดใบมีดตัดจะเร่ิมหมุน 

ถาชุดใบมีดตัดยังคงหมุนหลังจากปรับแตงรอบหมุนเดินเบาแลว โปรด
แจงตัวแทนจําหนายของทานากะ

คําเตือน
 เม่ือเคร่ืองยนตเดินเบา ชุดใบมีดตัดตองไมหมุนในทุกกรณี

หมายเหตุ
หามปรับตัวปรับความเร็วสูง (H) และตัวปรับความเร็วตํ่า (L)
ท้ังสองจุดนี้มีไวสําหรับตัวแทนจําหนายของทานากะเทานั้น
หากทานหมุนสองจุดนี้ ก็อาจสรางความเสียหายแกเครื่องของทานได

ไสกรองอากาศ (รูปท่ี 29)
ใสกรองอากาศ (37) จะตองสะอาด ปราศจากผุนละอองเพื่อหลีกเลี่ยง:
○ คารบูเรเตอรไมใหทํางานผิดปกติ
○ ปญหาเม่ือสตารท
○ เครื่องยนตสูญเสียกําลัง
○ ช้ินสวนเครื่องยนตสึกหรอโดยไมจําเปน
○ สิ้นเปลืองนํ้ามันผิดปกติ
ทําความสะอาดไสกรองนํ้ามันทุกวัน หรือบอยข้ึนเมื่อใชงานในบริเวณท่ีมี
ฝุนผงมากเปนพิเศษ

การทําความสะอาดไสกรองอากาศ
ถอดฝาครอบไสกรองอากาศ (38) และใสกรองอากาศ (37) ลางดวยนํ้าสบู
อุนๆ ตรวจสอบวาใสกรองอากาศแหงสนิทกอนการประกอบ
เขาไปใหม ใสกรองอากาศท่ีผานการใชงานมาในระยะเวลาหน่ึงจะไม
สามารถลางใหสะอาดไดหมด ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนใสกรองอากาศใหมอยาง
สมํ่าเสมอ ควรเปลี่ยนใสกรองอากาศท่ีเสียหายดวยเชนกัน

หัวเทียน (รูปท่ี 30)
สภาพของหัวเทียนรับผลกระทบจาก:
○ การตั้งคาคารบูเรเตอรท่ีไมถูกตอง
○ นํ้ามันที่ผสมไมดี (มีนํ้ามันหลอลื่นในนํ้ามันเบนซินมากเกินไป)
○ ไสกรองอากาศท่ีสกปรก
○ สภาพการใชงานหนัก (เชนใชงานเมื่ออากาศเย็นจัด)
ปจจัยเหลานี้ทําใหเกิดเขมาท่ีข้ัวของหัวเทียน จนทํางานผิดปกติและ
สตารทเคร่ืองยนตไดยาก ถาเคร่ืองยนตมีกําลังออน ติดเครื่องไดยาก
หรือเดินเครื่องแยๆ เม่ืออยูในจังหวะเดินเบา ใหตรวจดูหัวเทียนกอนอื่น 
ถาหัวเทียนสกปรก ทําความสะอาดและตรวจดูระยะหางของเข้ียว
ปรับแตงใหมหากจําเปน ใหมีระยะท่ีถูกตอง 0.6 มม. ควรเปลี่ยน
หัวเทียนเม่ือเดินเครื่องไปประมาณ 100 ช่ัวโมงหรือเร็วกวานั้น เม่ือข้ัว 
ไฟฟาสึกหรอมาก
หมายเหตุ
 ในบางพื้นที่ กฏหมายทองถิ่นกําหนดใหใชหัวเทียนตานทานเพ่ือลด

สัญญาณสตารท ถาหัวเทียนตานทานถูกติดตั้งกับอุปกรณมาแตเดิม 
ใหใชหัวเทียนแบบเดียวกันในการเปลี่ยน

ชองเติมนํ้ามัน (รูปท่ี 31)
ทําความสะอาดชองเติมนํ้ามันโซเลื่อย (39) บอยคร้ังเทาท่ีจะทําได

กานนํา (รูปท่ี 32)
กอนการใชอุปกรณ  ใหทําความสะอาดรองและชองเติมนํ้ามัน (40)
ในกานดวยอุปกรณพิเศษท่ีเสนอใหเปนตัวเลือก
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กลองดานขาง (รูปท่ี 33)
รักษาความสะอาดของกลองดานขางและพื้นที่ขับเคลื่อนจากขี้เลื่อยและ
ฝุนผง ทาน้ํามันหรือจาระบีลงบนบริเวณนี้เปนครั้งคราวเพื่อปองกันการ
สึกกรอนเนื่องจากตนไมบางพันธุมีระดับความเปนกรดสูง

ใสกรองนํ้ามัน (รูปท่ี 34)
ถอดใสกรองนํ้ามันออกจากถังนํ้ามันและลางในตัวทําละลายใหสะอาด
หลังจากนั้นดันใสกรองกลับเขาไปในถังใหสุด
หมายเหตุ
 ใหเปล่ียนใสกรองหากใสกรองแข็งเนื่องมาจากฝุนละออง

ใสกรองนํ้ามันโซเลื่อย (รูปท่ี 35)
ถอดใสกรองนํ้ามันออกจากถังนํ้ามันและลางในตัวทําละลายใหสะอาด

การลางครีบทรงกระบอก (รูปท่ี 36)
เม่ือเศษไมเขาไปติดอยูระหวางครีบทรงกระบอก (41) เครื่องยนตอาจ
รอนจัด ทําใหประสิทธิภาพงานไมดีเทาท่ีควร เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหา
ดังกลาว ใหทําความสะอาดครีบและกลองใบพัดอยูเสมอ

ระบบปองกันการเกิดนํ้าแข็ง (รูปท่ี 37, 38)
ระบบน้ีมีจุดประสงคเพ่ือปองกันมิใหเกิดนํ้าแข็งขึ้นที่คารบูเรเตอรเม่ือใช
เครื่องมือในฤดูหนาว
1. เม่ือคุณตองการใหระบบปองกันนํ้าแข็งทํางาน ใหถอดฝาครอบตัว

กรองอากาศออก (38) ดึงลิ้นปด (43) จากดานในตัวกรองอากาศ
แลวติดตั้งภายในเขาไปใหมในตําแหนงการใชงานในฤดูหนาวโดยการ
หมุนเพียงครึ่งหนึ่ง (รูปท่ี 37)

 การดําเนินการดังกลาวจะทําใหอากาศรอนสามารถไหลจากดาน
กระบอกสูบไปยังชองเก็บคารบูเรเตอรทางชองท่ีเปดอยู (44)

หมายเหตุ
 เม่ือสิ้นสุดฤดูหนาวและพนชวงที่อาจเกิดนํ้าแข็งขึ้นที่คารบูเรเตอร

แลว โปรดอยาลืมติดตั้งลิ้นกับสูตําแหนงเดิม (รูปท่ี 38)

สําหรับการเก็บรักษาจากการไมไดใชงานเปนเวลานาน
เทน้ํามันจากถังทิ้งใหหมด สตารทเคร่ืองยนตแลวปลอยใหเครื่องยนต
ทํางานจนดับเอง ซอมแซมความเสียหายจากการใชงาน ทําความสะอาด
อุปกรณดวยผาสะอาดหรือใชเครื่องเปาลมแรงสูง เติมนํ้ามันเครื่องสอง
จังหวะเขาไปในทรงกระบอก ผานชองหัวเทียน หมุนเครื่องยนตหลายๆ
ครั้ง เพ่ือกระจายน้ํามันปดฝาเครื่องและเก็บรักษาในที่แหง

การลับคมโซเลื่อย
อะไหลของใบมีด (รูปท่ี 39, 40)

คําเตือน
○ ควรสวมถุงมือในขณะลับคมเล่ือย
○ โปรดลับขอบดานหนาใหเรียบเพ่ือลดโอกาสในการเกิดการกระชากกลับ

หรือสายยึดเสียหาย

45. ถาดดานบน
46. มุมทํางาน
47. ถาดเลื่อน
48. รางนํ้า
49. ทายอุปกรณ

50. โครงเครื่องยนต
51. รูสําหรับยึดหมุด
52. ปลาย
53. เครื่องวัดความลึก
54. มุมท่ีถูกตองบนถาดดานบน (องศาของมุมจะข้ึนอยูกับประเภทของ

โซ)
55. ดันตะขอ หรือปลายเขาไปเล็กนอย (แนวโคงบนโซท่ีไมไดสกัด)
56. ดานบนของเคร่ืองวัดความลึกที่ความสูงที่ถูกตอง ใตถาดดานบน
57. ดานหนาของเคร่ืองวัดความลึกที่ถูกลับใหเรยีบ

ลดตําแหนงของเครื่องวัดความลึกดวยตะไบ

คําเตือน
○ อยาปรับเรียบช้ินสวนดานบนของสายคลองวัสดุปองกัน (58) หรือจุด

เช่ือมตอชุดขับกันชน (59) โดยใชตะไบหรือดัดใหเสียรูป (รูปท่ี 41)
○ ปรับเกจความระยะใหไดคาท่ีกําหนด
 หากไมปฏิบัติตามหลักเกณฑข้ันตอน อาจทําใหเกิดการสะทอนและการ

บาดเจ็บไดงายข้ึน

1) ถาคุณลับใบมีดดวยตะไบ ตรวจสอบและลดความลึกลง
2) ตรวจสอบเครื่องวัดความลึกทุกๆการลับสามครั้ง
3) วางเครื่องวัดความลึกบนใบมีด ถาเคร่ืองวัดความลึกยื่นออกมา

ใหตะไบใหเสมอกันกับดานบนของอุปกรณ โปรดตะไบจากดานใน
ของโซเลื่อยออกมาดานนอกใบมีดเสมอ (รูปท่ี 42)

4) ลับมุมดานหนาเพ่ือรักษารูปรางเดิมของเคร่ืองวัดความลึกหลังการใช
เครื่องวัดความลึกแลว โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําการตั้งคาเคร่ืองวัด
ความลึกในคูมือผูใชงานของเลื่อยยนต (รูปท่ี 43)

คําแนะนําท่ัวไปในการตะไบใบมีด
ใหตะไบ (60) ใบมีดบนดานใดดานหนึ่งของโซเลื่อยจากดานในไปหา
ดานนอก และตะไบไปขางหนาเทานั้น (รูปท่ี 44)
5) ตรวจสอบใหใบมีดมีความยาวเทาๆกัน (รูปท่ี 45)
6) ตะไบใหมากพอท่ีจะเอาความเสียหายของใบมีด (ถาดดานขาง (61)

และถาดดานบน (62)) ออก (รูปท่ี 46)

การลับมุมสําหรับการลับโซเลื่อย

1. อะไหลหมายเลข 91VG / 91PX

2. ความลาด 3/8"

3. การตั้งคาเคร่ืองวัดความลึก 0.025"

4. มุมตะไบถาดดานขาง 80 ํ

5. มุมถาดดานบน 30 ํ

6. มุมในการตะไบ 90 ํ

แผนการบํารุงรักษา
ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ัวไปบางอยางในการบํารุงรักษา หาขอมูลเพิ่มเติม
ไดจากตัวแทนจําหนายของทานากะ
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ไทย

การบํารุงรักษาประจําวัน
○ ทําความสะอาดดานนอกของตัวเครื่อง
○ ทําความสะอาดชองกรองนํ้ามันโซเลื่อย
○ ทําความสะอาดรองและชองกรองนํ้ามันโซเลื่อยในกานนํา
○ ทําความสะอาดกลองดานขางจากขี้เลื่อย
○ ตรวจสอบความคมของโซเลื่อย
○ ตรวจสอบวาไดขันน็อตของกานจนแนนแลว
○ ตรวจสอบวาเคร่ืองปองกันการหมุนของโซมิไดเสียหายและสามารถ

ยกข้ึนไดอยางม่ันคง
○ ตรวจสอบวาไดขันน็อตและสกรูจนแนนแลว
○ ตรวจสอบปลายกาน โปรดเปลี่ยนปลายกานใหมหากเกิดการสึกหรอ
○ ตรวจสอบวงโซเลื่อย โปรดเปลี่ยนใหมหากเกิดการสึกหรอ 
○ ทําความสะอาดไสกรองอากาศ

การบํารุงรักษาประจําสัปดาห
○ ตรวจดูสตารทเตอร โดยเฉพาะสายและสปริงดึงกลับ
○ ทําความสะอาดดานนอกของหัวเทียน
○ ถอดหัวเทียนและตรวจสอบชองของข้ัวไฟฟา ปรับใหหาง

0.6 มิลลิเมตร หรือเปล่ียนหัวเทียนใหม
○ ทําความสะอาดครีบระบายความรอนท่ีกระบอกสูบและตรวจดูวา 

อากาศเขาสตารทเตอรไมอุดตัน

การบํารุงรักษาประจําเดือน
○ ลางถังนํ้ามันดวยนํ้ามันเบนซิน และลางใสกรองนํ้ามัน
○ ทําความสะอาดใสกรองนํ้ามันโซเลื่อย
○ ทําความสะอาดดานนอกของคารบูเรเตอรและที่วางรอบๆ 
○ ทําความสะอาดพัดลมและที่วางรอบๆ
○ ทําความสะอาดเคร่ืองเก็บเสียงจากคราบคารบอน

หมายเหตุ
 เม่ือสั่งอะไหลจากตัวแทนจําหนายใกลบานทาน โปรดใชหมายเลข

อะไหลท่ีแสดงในบทที่แสดงการแยกชิ้นสวนอุปกรณในคูมือการใชงาน

หมายเลขบาร
ชนิดของ
ความยาว

ชนิดจมูก
หมายเลขโซ
(OREGON)

หมายเลขรุน
OREGON

26779
26780

160NDEA041
120SDEA041
140SDEA041
160SDEA041

26779
26780

160NDEA041
120SDEA041
140SDEA041
160SDEA041

300 มม. (12")
350 มม. (14")
400 มม. (16")
300 มม. (12")
350 มม. (14")
400 มม. (16")
300 มม. (12")
350 มม. (14")
400 มม. (16")
300 มม. (12")
350 มม. (14")
400 มม. (16")

ไมมีเกราะ
ไมมีเกราะ
ไมมีเกราะ
เฟอง
เฟอง
เฟอง

ไมมีเกราะ
ไมมีเกราะ
ไมมีเกราะ
เฟอง
เฟอง
เฟอง

91VG-045
91VG-052
91VG-057
91VG-045
91VG-052
91VG-057
91PX-045
91PX-052
91PX-057
91PX-045
91PX-052
91PX-057

หมายเลขรุน
E&S

PO12-50CR
PO14-50CR
PO16-50CR
PO12-50CR
PO14-50CR
PO16-50CR

300 มม. (12")
350 มม. (14")
400 มม. (16")
300 มม. (12")
350 มม. (14")
400 มม. (16")

เฟอง
เฟอง
เฟอง
เฟอง
เฟอง
เฟอง

91VG-045
91VG-052
91VG-057
91PX-045
91PX-052
91PX-057
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CD

E

121
34

125

127

128A

135A

84

86

7130A

131

134

132

133

142

138
139

7

143

34
7

33

86
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96A

33

149

150
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147
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501 502

85

85
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Item
No. Part Name Q’TY

1 CHAIN BAR CLAMP NUT 2
2 NAME PLATE 1
3 SIDE COVER SUB 1
4 BRAKE SUPPORT 1
5 BRAKE LINK 1
6 BRAKE LINK COVER 1
7 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4×16 7
8 BRAKE SPRING 1
9 CLUTCH 1

10 CLUTCH HOUSING 1
11 NEEDLE BEARING (D) 1
12 CLUTCH WASHER 1
13 CRANK SHAFT COLLAR 1
14 BRAKE BAND 1
15 TAPPING SCREW D3×8 2

16A CHAIN PULLER 1
17A GUIDE PLATE 1
18 SAW CHAIN 1
19 BAR (WITHOUT SPROCKET) 1

19A CHAIN BAR (WITH SPROCKET) 1
20 CYLINDER (B) 1
21 SPARK PLUG BPMR6A 1
25 INTAKE PACKING 1

26A INTAKE (A) 1
27A SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M4×10 2
28A CARBURETOR INSULATOR (A) 1
29 O-RING 1
30 PULSE GUIDE 1
31 CARBURETOR ASS'Y (E) WLB-1A 1

32A CLEANER SUPPORT 1
33 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5×20 12
34 WASHER 5 9
35 HEX. SOCKET HD. BOLT M5×45 2

36A IDLE ADJUSTING SCREW 1
37A PASSAGE GASKET 1
38A PASSAGE PLATE 1
39A PUMP GASKET 1
40A PUMP BODY 1
41A HINGE PIN SET SCREW 1
42 METERING LEVER SPRING 1
43 CONTROL LEVER 1
44 METERING DIAPHRAGM 1
45 DIAPHRAGM PACKING-METERING 1
46 DIAPHRAGM COVER-METERING 1

47A SET SCREW 4
48A PUMP DIAPHRAGM 1
49 INLET SCREEN 1
50 NEEDLE VALVE 1
51 HINGE PIN 1
52 WASHER T1.6 2

53A IGNITION COIL (FL33F) 1
54 HEX. SOCKET HD. BOLT (W/FLANGE) M4×18 2
55 CORD (B) 1

56A PISTON RING (XR1-1856) 1
57 CIRCLIP 2
58 PISTON 1
59 PISTON PIN 1
62 CRANK WORM ASS'Y 1
63 WORM 1
64 OIL SEAL 2
65 BALL BEARING 2
66 CRANK SHAFT 1
67 MAGNETO SUB ASS'Y 1
68 RETAINING RING D4 2

69A MAGNETO ROTOR (FLZ33C) 1
70 STARTER PAWL SPRING 2
71 STARTER PAWL 2

Item
No. Part Name Q’TY
72 BOLT WASHER D8 1
73 FLYWHEEL NUT 1
74 CLIP 3

75A FUEL PIPE 2
76 FUEL GROMMET (A) 1
77 PUMP FILTER BODY 1
78 CRANK CASE 1
79 SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5 4
80 DAMPER (B) 1
81 BOLT WASHER D5 1
82 OIL FILTER BODY ASS'Y 1
83 OIL FILTER BODY 1
84 DAMPER SET BOLT 4
85 DISTANCE PIECE (B) 4
86 DAMPER (A) 4
87 CHAIN CATCHER 1

88B SPIKE SET 1
89 CHOKE ROD RUBBER 1
90 CHOKE BUTTON 1
91 STOP SWITCH 1
92 ENGINE CASE 1
93 CORD (A) 1
94 AIR VENT VALVE (B) 1
95 AIR VENT SPONGE 1

96A TANK CAP PACKING 2
97A FUEL TANK CAP ASS'Y 2
98 NEEDLE ROLLER D3 1
99 SPRING WASHER M5 4

121 SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5×75 2
125 MUFFLER 1
126 MUFFLER PACKING 1
127 CLEANER COVER 1

128A CLEANER KNOB 1
129A THROTTLE ROD 1
130A REAR HANDLE GRIP 1
131 TRIGGER LOCKOUT 1
132 THROTTLE LEVER SPRING 1
133 SPRING PIN 5×25 1
134 THROTTLE LEVER 1

135A INNER CAP 1
136 REAR HANDLE 1
137 FRONT HANDLE 1
138 CLEANER ELEMENT 1
139 SHUTTER PLATE 1
140 CYLINDER COVER 1
141 CAUTION LABEL 1
142 BRAKE HANDLE 1
143 BRAKE LEVER SPRING 1
144 NEEDLE ROLLER 2.5×19.8 2
145 PUMP CASE 1
146 PUMP GEAR SPRING 1
147 PUMP GEAR 1
148 OIL PIPE 1
149 PUMP COVER 1
150 PIPE JOINT 1
151 AIR DEFLECTOR 1
152 FUEL GROMMET 1

160B RECOIL STARTER (B) 1
161 LABEL 1
162 TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5×25 2
163 FUEL PIPE (PINK) 1
164 RETURN GROMMET 1
165 FUEL PIPE (PINK) 1
166 PRIMING PUMP COMP. 1
167 INTAKE SPACER 1
168 FUEL GROMMET (A) 1
501 CHAIN COVER 1
502 COMBI BOX SPANNER 10/19MM 1
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