
Zāģējot dēļus izmanto visu zāģa potenciālu 

Lai optimāli izmantotu motorzāģa jaudu nav nepieciešams 
to spīdzināt uz maksimāliem apgriezieniem. 
Ievērojot dažus ieteikumus dēļu zāģēšanu veiksi efetīvāk un 
saudzīgāk pret motorzāģi.

Šeit saņemsi pieredzējušu mobilo zāģu gateru lietotāju ieteikumus, 
kā pasaudzēt motorzāģi un paveikt darbu ar mazāku piepūli.

Ja dēļu zāģēšanas kļūst fiziski smaga – tu centies parāk daudz.

www.mobiliegateri.lv



Seko līdzi ķēdei

Asa ķēde ne tikai atvieglo darba procesu, bet arī 

• Samazina iespēju motorzāģim pārkarst to ilgstoši gāzējot bez slodzes
• Samazina iespēju sliedei izslīdēt no iekārtas stiprinājumiem
• Saudzē zāģa amortizārotus, jo neapzināti ir vēlme pielietot spēku, lai veiktu zāģēšanu
• Novērš pārāk ātru ķēdes izstiepšanos, kas negatīvi atsaucas uz sliedes un zāģa zvaigznēm
• Paildzina ķēdes, sliedes un paša zāģa kalpošanas laiku

Neizbēgami trāpīsi metālā un kāds no griezējzobiem deformēsies, ko uzreiz 
pamanīsi pēc nevienmērīgas zāģēšanas un nelīdzenām švīkām uz dēļa. 

Tikko pēc zāģēšnas uzreiz NEslāpē motorzāģi. Ļauj tam vismaz 30 sekundes
tukšgaitā darboties, kamēr dzinēja darbība kļūst vienmērīga!!!

Deformētu griezējzobu gadījumā nav nepieciešams uzreiz mainīt ķēdi.
Deformētos zobus asinot ķēdi vienkārši novīlē pa visam.
Ja arī ķēdei zaudēsi 15% no griezējzobiem – nekādu zīmīgu atškirību nesajutīsi
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Ja tikko asināta ķēde nezāģē, tad pārliecinies par asināšanas kvalitāti 
un vai nav pienācis laiks samazināt dziļuma ierobežotājus.

Nepārcenties ar dziļuma ierobežotu vīlēšanu.
Ja tos novīlēsi pārāk daudz, tad ķēde grauzīsies pārāk dziļi, zāģis nespēs 
izvilkt skaidas līdz ar ko radīsies jūtamas vibrācijas, kas sniedz diskomfortu 
zāģējot un ļoti iespējams izstiepsi sajūgam atsperes.

Kamēr roka nav uztrenēta asinot noturēt vīli precīzā leņķī - izmanto šablonus. 
Neatkarīgi vai ķēde ir asināta vienu vai desmit reizes - tai ir jāzāģē tik pat 
efektīvi, kad tā jauna tika izņemta no iepakojuma.

Pēc vairākām asināšanas reizēm aiznes ķēdi uz servisu, lai meistari atjauno 
precīzus zobu leņkus un pareizos augstumus dziļuma ierobežotājiem.

www.mobiliegateri.lv

Zāģē ar asu ķēdi



Zāģējot ar pārāk vaļīgu ķēdi
• Zāģēšana būs lēnāka un grūtāka, jo zāģējamai plaknei nepiekļausies visi griezējzobi
• Ķēde ķersies vai pat sprūdīs
• Sliedei veidosiesies nevienmērīgs nodilums
• Iespējama motorzāģa pārkaršana
• Iespējama ķēdes nomukšana un ievainojumi

Zāģējot ar pārāk nospriegotu ķēdi
• Zāģim būs lielāka slodze, jo ķēde negriežas brīvi
• Pastiprināti karsīs ķēde, sliede un pats zāģis

Spriegojot ķēdi pievelc to, lai tā nenokarājas, bet tajā pašā laikā brīvi slīd pa sliedi. 
Ja noņemot zāģim apgriezienus ķēde apstājas momentāli – ķēde ir par ciešu!

Pirms ķēdes spriegošanas ļauj metālam atzist un sarauties, 
jo tikko pēc zāģēšanas tā ir uzkarsusi un iestiepusies. www.mobiliegateri.lv

Nospriego ķēdi



Sliedes rieva un eļļas ieplūdes atveres ir biežāk jātīra, jo zāģējot dēļus rodas stipri smalkākas skaidas.

Ļoti svarīgi ir uzturēt tīru sliedes rievu, jo ar skaidām pilnas rievas 
traucē eļļas plūsmai vai pat pilnībā to nosprosto, kas var izraisīt
• Sliedes gala zvaigznes bojājumus, jo eļļa līdz tai nenonāk
• Ķēdes stiepšanos
• Liekāku ķēdes berzi un ātru sliedes nodilšanu vai deformāciju
• Zāģim papildus slodzi

Pilnas slodzes zāģēšanas procesā pēc katrām 10-15minūtēm pāris sekundes pārgāzē
zāģim esot bez slodzes un atļauj zāģim tukšgaitā 30 sekundes sevi dzesēt. 
Pie viena ļausi ķēdei sarauties. Ja līdz dēļa nobeigumam ir palicis nedaudz, bet ķēdes
eļļošana ir traucēta vai nepietiekama - uzlej eļļu manuāli uz sliedes.

Ja sliedei izveidojušās atskabargas – neizmirsti tās novīlēt citādi ķēde var sasvērties
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Filtra tīrība
Vidēji viens motorzāģis stundas laikā caur gaisa filtru ievelkt tik pat daudz gaisa kā 
cilvēks patērē sešās stundās. Svarīgi, lai tas būtu tīrs no skaidām un putekļiem.

Zāģējot dēļus veidojas smalkas skaidas, kas ātri aizpilda poras gaisa filtram un dažkārt 
pietiek izstrādāt vienu bāku ar netīru filtru, lai nodarītus zāģim dārgus bojājumus.

Strādāšana ar netīru filtru var izraisīt
• Gaisa un jaudas zudumu motorzāģim
• Degvielas patēriņa pieaugumu
• Motorzāģa pārkaršanu
• Skaidu un putekļu iekļūšanu karburatorā un cilindrā 
• Neatgriezeniskus gaisa filtra bojājumus

Atkarīgi no filtra uzbūves – vismaz izpurini vai izdaudzi to no skaidām 
katru reizi uzpildot motorzāģi. Ja ir iespējams, nodrošinies ar rezerves filtru

Pirms filtra noņemšas aizver droseļvārstu (čoku), lai nepieļautu 
netīrumu iekļūšanu karburatorā.
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Kopts zāģis tevi nepievils

Motorzāģis maksā tikpat vai pat dārgāk par mobilo zāģa gateri un nav loģiski par to nerūpēties.

Izlasi motorzāģa rokas grāmatu un zāģējot dēļus pievērs pastiprinātu uzmanību iepriekš minētajam, 
un esi drošs, ka izturies saudzīgi pret motorzāģi.
Neaizmirsti veikt pilnās ikdienas, iknedēļas un ikmēneša apkopes - kā tas ir norādīts motorzāģa 
ražotāja instrukcijā.
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Papildus ieteikumi

Izmanto tikai kvalitatīvu ķēdes eļļu. 
Tas nav tirgotāju triks, lai gūtu lielāku peļņu, bet gan pretēji. Lēto ražotāju eļļas uzsilstot 
maina konsistenci - kļūst pārāk šķidras un neveic savu eļļošanas funkciju, kā rezultātā 
būtiski palielinās sliedes, ķēdes un motorzāģa nodilums. 

Veicot garenzāģēšanu ir svarīgi, lai ķēde tiktu pietiekami eļļota.
Ja zāģim pietiek jaudas, lai tas darbotos ar lielāka izmēra sliedēm – tas ne vienmēr 
nozīmē, ka tas arī spēs nodrošināt pilnvērtīgu ķēdes eļļošanu. Palīdzi zāģim uz sliedes 
uzstādot papildus eļļošanas sistēmu. Eļļošanas sitēma netraucē dēļu zāģēšnai un 
nesamazina sliedes izmantošanas garumu.

Izmanto papildierīces vieglākam darbam.
Aprīkojot zāģa gateri ar rokas vinču panāksi ātrāku un vienmērīgu zāģēšanu, atvieglojot 
motorzāģim slodzi līdz 15% un tavs darbs kļūs vismaz divas reizes vieglāks, 
jo iekārta nav jāstumj ar rokām.
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Veiksmi darbā!
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