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OZNACZENIA PROWADNIC STOSOWANE PRZEZ FIRMĘ 
OREGON® .

Wejście piły łańcuchowej

Bieżnie prowadnicy
Rowek

Otwór
olejowy

Końcówka 
montaźowa 
powadnicy

Płat prowadnicy

Otwór na 
nit łączący 
końcówki

Otwór 
montażowy

Otwór smarowniczy 
końcówki

Końcówka 
gwiazdkowa

Nity mocujące 
zębatke końcówkiWymienna końcówka 

gwiazdkowa
Końcówka 
ślizgowa

NARZĘDZIA DO OBSŁUGI PROWADNICY FIRMY OREGON® 

Klucz kombinowany Pilnik płaski z uchwytem

Smarownica Skrobak do rowka prowadnicy
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OBSŁUGA PROWADNIC FIRMY OREGON �C.D.�

 UWAGA: 
Informacje ważne dla dealerów użæytkowników pilarek i mechaników 
warsztatów serwisowych.

Aby prawidłowo zamontować prowadnicę należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi pilarki.

Uwaga: Nie wolno używać prowadnicy jako dźwigni do podnoszenia, 
obracania, skręcania przedmiotów. Prowadnica musi być podczas pracy 
smarowana olejem.

PODSTAWOWE RODZAJE OBSŁUGI PROWADNIC

 � przed każdym użyciem � Dzienna

 � Często (co godzinę � Tygodniowa, okresowa
  lub przy wlewania paliwa)

1. ��

2. �� 3. ��

4. � Oczyścić otwór smarowania końcówki

5. � Podczas smarowania obracaj 
końcówką, aż nadmiar smaru przejdzie 
�����������������������������������������

rowniczego zanieczyszczeń

      UWAGA

Przed przystąpienem do naprawy lub obsługi prowadnicy 
wyłącz silnik. Nie zachowanie tej zasady moźe być przyczyną 

wypadku
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OBSŁUGA PROWADNIC FIRMY OREGON®  �C.D.�

90�

6. �     7. �

8. �     9. �

10. � Do zewnętrznej części ogniw przyciśnij linijkę, opierając jej dolną 
część o prowadnicę.Jeżeli rowek prowadnic jest prawidłowy, pomiędzy 
linijką i prowadnicą pozostaje niewielka szczelina. Nadmiernie wyrobiony 
rowek prowadnicy pozwala na wychylanie się piły łańcuchowej i linijka 
przylega całą długością do prowadnicy.Jeżeli rowek prowadnicy jest 
nadmiernie wyrobiony, wymień prowadnice.

11. � Sprawdź czy krawędzie ogniw łączących i tnących nie dotykają do 
bieżni końcówki. Jeżeli ogniwa stykają się z bieżnią, wymień końcówkę.

Otwór 
smarujący
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CHAIN LEANS

GOOD

BAR RAILS

WORN

BAR RAILS

1/32"( 0,8 mm )

PIŁ;A PRZECHYLA
SIĘ

      prześwit
BIEŻNIE 

PRAWIDŁOWE

brak prześwitu
BIEŻNIE 

WADLIWE
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WYMIANA KOŃCÓWKI PROWADNICY TYPU 
POWER MATCH® 

UWAGA: Wybierz nową końcówkę typu POWER MATCH®  z podziałką 
odpowiednią dla prowadnicy i piły łancuchowej którą użytkujesz.Do każdej 
prowadnicy typu POWER MATCH®  może być zamontowana wymienna 
koŃcowka typu DOUBLE GUARD, o znacznej odporności na odbicie.Nie 
zmienia to długości piły łańcuchowej jakiej używasz.

1. Zauważ że końcówki typu POWER MATCH są z jednej strony oznaczone 
symbolem X Wybijanie nita musi następować od tej właśnie strony.
Wybijanie 
nita od strony przeciwnej spowoduje uszkodzenie końcówki i prowadnicy.
Do roznitowania końcówki z jednym nitem używaj wybijaka (nr 35518)

Strona oznaczona X do góry.

2. Zdemontuj starą końcówkę. Oczyść strefę połączenia końcówki z 
prowadnicą

3. Zamontuj nową końcówkę prowadnicy. Włóż nit typu POWER MATCH (nr 
��������������������������������������������

Strona oznaczona 
X do góry.

Strona oznaczona 
X do góry.

UWAGA: Nit nie będzie zamocowany prawidłowo i bezpiecznie, jeśli nie 
będzie założony od strony przeciwnej do oznaczenia X
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KOŃCÓWKI TYPU POWER MATCH �C.D.�

4.  Prowadnicę z zamontowaną końcówką i nitem należy ułożyć na 
metalowej płycie lub kowadle i przy pomocy młotka uformować łeb nita. 
Nie należæy uderzać młotkiem w prowadnice, a jedynie w łeb nita. Nitować 
tylko od strony oznaczonej symbolem X. Sprawdź zamocowanie końcówki 
chwytając jedną ręką za końcówkę a drugą za prowadnicę i spróbuj 
poruszyć obiema częsciami. Prowadnica i końcówka powinny tworzyć 
jednolity zespół. Jeżeli pomiędzy częściami daje się wyczuć luz lub słychać 
stuki, wzmocnij zamocowanie nita przez kilkakrotne uderzenie młotkiem.

                           
Strona oznaczona 

X do góry.

5. Spiłuj krawędzie prowadzące końcówki do wysokości krawędzi 
prowadnicy.

5. Nasmaruj nową końcówkę.Przed smarowaniem oczyść otwór smarujący.
Smar należy wciskać przez otwór do chwili gdy nadmiar smaru ukaże się na 
zębach gwiazdki prowadnicy
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�   Przewierć wiertłem nity mocujące końcówkę.

�  Wybij pozostałe resztki nitów używając 
zaostrzonego przebijaka, aby nie uszkodzić 
otworów w końcówce i prowadnicy.

�  Przy pomocy cienkiego śrubokręta usuń 
zębatke gwiazdkową. Oczyść strefę mocowania 
zębatki

�  Rozpakuj nowy zestaw naprawczy końcówki 
gwiazdkowej pozostawiając gwiazdkę w 
opakowaniu. Ustaw zaokrągloną krawędź 
opakowania naprzeciwko końcówki 
prowadnicy. Przesuń zestaw naprawczy 
bespośrednio z opakowania do końcówki prowadnicy.

WYMIANA KOŃCÓWKI TYPU PRO-LITE® 

UWAGA: Wybierz końcówkę gwiazdkową o podziałce odpowiedniej do 
używanej prowadnicy i piły łańcuchowej.
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WYMIANA KOŃCÓWKI TYPU PRO-LITE �GWIAZDKOWEJ�

�  Nasmaruj nową końcówkę. Oczyść otwór smarowniczy.Smar należy 
wciskać aż do chwili pojawienia się jego nadmiaru na zębach 
gwiazdki

� Ustaw otwory do nitowania w gwiazdce 
naprzeciw otworów w prowadnicy. Włóż 
nity do otworów. Ponieważ w używanych 
prowadnicach boczne blachy końcówki mają 
tendencję do rozchylania się, ściśnij je lekko w 
imadle.

�  Dokładnie złożoną prowadnicę z końcówką 
ułóż na metalowej płycie i uformuj łby nitów 
przy pomocy młotka. Nie uderzaj w prowadnicę 
bo może to spowodować zaciśnięcie końcówki 
w prowadnicy. Łby nitów powinny być 
odpowiednio duże a jednocześnie pozwalać 
na swobodne obracanie się gwiazdki w 
prowadnicy
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Krawędzie prowadzące na 
końcówce prowadnicy ślizgowej 
posiadają wyszczerbienia i 
pęknięcia. Sposób naprawy: Patrz V

Jedna ze ścianek rowka prowadnicy 
jest cieńsza lub niższa wskutek 
zużycia. Sposób naprawy: 
Patrz U

USTERKI PROWADNIC

Najwięcej usterek prowadnic jest spowodowane brakiem smarowania, 
niewłaściwym napięciem piły łańcuchowej wypadkami lub niewłaściwą 
techniką pracy, przez co ogniwa prowadzące uderzają w krawędzie 
prowadzące prowadnicy.

31 32

Krawędzie prowadzące są zużyte od 
środka. rowek prowadnicy staje się 
zbyt szeroki.Sposób naprawy: 
Patrz punkt T

Na zewnętrznych stronach ścianek 
bieżni powstają nierównósci. 
Sposób naprawy: 
Patrz punkt T

PROBLEM
Zły stan krawędzi prowadzących

33 34

35 36

Krawędzie prowadzące końcówki 
ślizgowej oddzielają się od 
materiału prowadnicy.
Sposób naprawy: Patrz V.

Krawędzie prowadzące na całej 
długości prowadnicy oraz wokól 
końcówki wykazują niebieskie 
przebarwienia.Sposób naprawy: 
Patrz W
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USTERKI PROWADNIC

37

38

Wyszczerbienia lub nadmierne zużycie krawędzi prowadzących prowadnicy 
występujące w pobliżu części stellitowanej końcówki ślizgowej oraz w 
okolicy połączenia końcówki gwiazdkowej z prowadnicą. Sposób naprawy: 
Patrz X

Rozwarstwienie końcówki prowadnicy gwiazdkowej. Sposób naprawy: 
Patrz Y

Pęknięcie gwiazdki w końcówce prowadnicy gwiazdkowej. Sposób naprawy: 
Patrz Y

PROBLEM

Uszkodzenia koñcówki prowadnicy

39
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USTERKI PROWADNIC �C.D.�

  SPOSÓB NAPRAWY(T-Y)

T.  Poszerzanie się rowka prowadnicy i zużycie krawędzi prowadzących jest 
zjawiskiem normalnym po pewnym czasie eksploatacji. Przy pomocy 
płaskiego pilnika wyrównaj krawędzie prowadzące, oraz usuń grad na 
ich brzegach. Grad pozostający na prowadnicy może pękać i uszkadzać 
bieżnie prowadnicy. (rysunek 31 i 32)

U.  Powodem nierównomiernego zużycia ścianek rowka prowadnicy może 
być: (1) boczne ściąganie piły łańcuchowej podczas pracy, patrz 
rysunek 23 strona 44.Wymień prowadnicę. Jeżeli zjawisko powtarza się, 
należy wymienić także piłę łańcuchową.(rysunek 33)

V.  Wypadek lub niewłaściwa technika pracy może powodować 
nierównomierne obciążenie poszczególnych stron prowadnicy,  co 
prowadzi do uszkadzania bieżni końcówek prowadnic ślizgowych. 
Prowadnicę taką można naprawić w warsztacie,  jeśli nie jest zbytnio 
uszkodzona i mało zużyta.(rysunek 34  i 35)

W.  Wyszczerbienia, brak smarowania, wypadek lub niewłaściwa 
technika pracy powodująca nacisk ogniw prowadzących na ścianki 
rowka prowadnicy, powoduje powstanie silnego tarcia i niebieskie 
przebarwienia prowadnicy. W miejscach przebarwionych `gwałtownie 
������ ��������� �� �������� ��������� ������� �������������������� ����

strona 62).

X.  Nadmierne zużycie lub wyszczerbienie w pobliżu końcówki powstaje 
zazwyczaj podczas okrzesywania, lecz może być także spowodowane 
zbyt małym napięciem piły łańcuchowej.W celu rc równomiernego 
zużycia prowadnicy należy co pewien czas obracać ją lub wymieniać 
końcówkę, jeśli jest to możliwe. Jeżeli zużycie jest nadmierne (w 
prowadnicach ślizgowych i z wymienną końcówką) wymień 
������������������������������������������

Y.  Często wykonywane cięcia sztyletowe, luźna piła łańcuchowa lub 
niewłaściwa technika pracy powodująca wyginanie końcówki albo 
nacisk ogniw prowadzących na bieżnie końcówki są przyczyną jej 
pęknięć.Jeśli to możliwe wymień końcówkę lub trzeba wymienić całą 
prowadnicę. (rysunek 38, poprzednia strona)


