
BRUKSANVISNING

LOGOSOL Speed Saw

Les nøye gjennom bruksanvisningen og pass på at du forstår innholdet før du tar maski-
nen i bruk.

Denne bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner.

ADvArseL! Feil bruk kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall for operatøren eller 
andre. 

Bruksanvisning i original.
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velkommen! vi er glade for at du viser oss tillit ved å 
kjøpe denne maskinen, og vi kommer til å gjøre vårt 
ytterste for å oppfylle dine forventninger.

Logosol har laget trebearbeidingsmaskiner siden 1988, 
og har siden den gang levert ca. 30 000 maskiner til 
fornøyde kunder over hele verden. 

vi er opptatt både av din sikkerhet og av at du skal 
oppnå et så godt resultat som mulig med sagen. vi 
anbefaler derfor at du tar deg tid til å lese denne 
bruksanvisningen fra perm til perm i fred og ro før du 
begynner å sage. Husk at selve maskinen bare er en 
del av produktverdien. Det ligger også en stor verdi i 
de kunnskapene vi deler med deg i bruksanvisningene. 
Det ville være synd å ikke benytte seg av dette.

vi håper du får stor glede av den nye maskinen din.

Bengt-Olov Byström
Grunnlegger og styreformann,
Logosol i Härnösand

Takk for at du valgte 
en Logosol-maskin!

LOGOsOL driver et kontinuerlig utviklingsarbeid.
vi må derfor forbeholde oss retten til å endre konstruksjonen og 

utformingen av produktene våre.
Tekst: Mattias Byström

Dokument: Logosol speed saw
Illustrasjoner: erik svensson

sist revidert: April 2013
Håndbok, artikkelnr: 0458-395-0440

© 2013 LOGOsOL, Härnösand sweden
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SymboLforkLarInger
For din egen sikkerhet må du lese gjennom 
hele håndboken og ikke starte maskinen før 
du har forstått alt. 

Bruk godkjent hørselvern og vernebril-
ler. Hørselen kan bli skadet etter kun kort 
eksponering. 

roterende sagkjede. Pass på at ikke fingrene 
kommer i nærheten av sagsverdet. strekk 
deg aldri over sagbenken. rør aldri speed 
saw mens den er i drift.

Dette symbolet betyr "ADvArseL!" vær 
alltid ekstra oppmerksom når du ser dette 
symbolet i teksten i håndboken.

etter dette symbolet følger det en oppfor-
dring. vær alltid ekstra oppmerksom når du 
ser dette symbolet i teksten i håndboken.

•	 Les nøye gjennom hele håndboken før du tar 
i bruk den elektriske sagen. Hvis sikkerhets-
forskriftene ikke blir fulgt, kan dette medføre 
livsfare. 

•	 LOGOsOL e8 speed saw er kun beregnet for 
bruk til kløyvsaging med solosagen. Feil bruk 
kan forårsake alvorlig personskade. vær derfor 
alltid konsentrert og nøye når du bruker sagag-
gregatet.

•	 Monter støtteben under sagbenken før du mon-
terer sagaggregatet. ellers kommer solosagen til 
å tippe dersom det ikke er last på stokkhyllene. 

•	 Kontroller alltid at sagen sitter ordentlig fast på 
sagbenken før du kobler til strømkabelen. Der-
som ikke alle fire plastlistene griper om flensene 
på sagbenken, kan det oppstå kast i sagen når 
den startes.  

•	 Kontroller at strømkabelen kan løpe fritt over 
hele saglengden. Ikke tråkk på kabelen. Helst 
skal kabelen henges opp i en løpevaier over 
sagbruket.

•	 Den elektriske sagen danner sammen med so-
losagen et enmannssagbruk. Overhold sikker-
hetsavstanden på grunn av høy lyd og risikoen 
for at kjeden kan bli slengt ut i sverdets retning 
ved kjedebrudd. 

•	 slå av sagen etter hvert sagsnitt.

•	 Arbeid aldri alene, pass på at andre er innenfor 
hørevidde dersom du skulle ha behov for hjelp. 

•	 Bær alltid personlig verneutstyr: egnet antrekk 
er en tettsittende kjeledress. Arbeid aldri med 
løstsittende klær, frakk eller lignende.

•	 Bruk sko med ståltå og såle med kraftig mønster 
som gir godt grep. Ikke bruk skjerf, slips, smykker 
eller lignende som kan sette seg fast i utstyret.

•	 strekk deg aldri over eller under solosagens linjal 
under drift. roterende sagkjede. Fare for kuttska-
der! sagkjeden og roterende deler er tilgjengelige 
på sverdsiden, på undersiden av operatørsiden 
samt i sponutkastet. 

•	 Bruk tykke vernehansker. Fare for kuttskader ved 
håndtering av sverdet og sagkjeden. skjæreutsty-
ret kan også være varmt rett etter saging.

•	 La aldri sagen stå med strømkabelen koblet til 
uten tilsyn, slik at den kan startes av uvedkom-
mende. 

•	 etter service må maskinen igjen settes i opprin-
nelig stand. Bruk kun originale reservedeler.  

•	 strømkabelen skal alltid kobles fra før: 
...sverd- og kjedebytte. 
...justering, rengjøring eller annen service. 
...berøring av sagens bevegelige deler 
...sagen løftes av solosagen 
  

sikkerhetsinstruksjoner

Hørselen skades selv ved kun kort ek-
sponering for den høyfrekvente lyden fra 
motoren og skjæreutstyret.
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LOGOSOL Speed Saw 

oversikt
-  6608-000-0005  e8 speed saw 400 v
-  6608-000-0010 e8 speed saw 230 v
-  6608-000-0015 e4 speed saw 400 v
-  6608-000-0020  e4 speed saw 230 v
1.  8000-001-000X Motor, 4 kW 

 6608-001-000X Motor, 8 kW
2.  6608-001-0060 Chassis
3.  3008-010-0050 sagsverd 50 cm 

 3008-010-0070 sagsverd 70 cm
4.  6608-001-0130 skvettskjerm
5.  6608-001-0120 Håndtak høyre
6.  6608-001-0125 Håndtak venstre
7.  6608-001-0215 Toppstyringsrør kpl
8.  6608-001-0205 Feste til toppstyring
9.  6608-001-0210 Magnetholder
10.  6608-001-0225 Magnet toppstyring
11.  6608-001-0135 Feste mating
12.  6608-001-0250 Linefeste
13.  6605-000-0100 vannkjøling
14.  5220-001-0059 Låsehendel eksenter
15.  6608-001-0110 Dekkplate høyre
16.  6608-001-0115 Dekkplate venstre
17.  6608-001-0140 skruknott, riflete
18.  6608-001-0005 Dekklokk
19.  6608-001-XXXX Kabelkrok
20.  6608-001-0010 Feste motor
21.  6608-001-0015 Kjedestrammer
22.  6608-001-0040 Avstandsstykke 12 mm
23.  6608-001-0025 Avstandsstykke 5 mm
24.  6608-001-0030  Kjedestyring ytre
25.  6608-001-0035 Kjededrev 24 t
26.  6608-001-0020 Avstandsstykke 10 mm
27.  6608-001-0045 skive motoraksling
28.  6608-001-0100 Alu-list
29.  6608-001-0105 Glidelist 50 mm
30.  9999-000-6031 Justerkloss Alu-list
31.  6670-001-0006 Låseplate glidelist
32.  6608-001-0075 sverdfeste
33.  6608-001-0080 sverdskive
34.  6608-001-0085 Dekkskive
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LOGOSOL Speed Saw 

Beskrivelse av maskinen
LOGOsOL speed saw er en kjedesagmotor som er 
beregnet for bruk på LOGOsOLs sagbruk solosagen. 

Glideelementene som passer på sagbenken, er inte-
grert i konstruksjonen. sagen drives av en elektrisk 
motor som overfører kraften til kjeden via et stort 
kjededrev. 

sagsverdene som skal benyttes er spesialtilpassede 

for speed saw og leveres av LOGOsOL i ulike lengder. 
speed saw har ikke noe eget elektrisk system, men 
må kobles til en håndmatingsenhet (art.nr. 6000-
000-6005) eller automatisk fremmating e37 (art.nr. 
6600-000-3015).

en magnetventil styrer i basisutførelsen oljetilførselen 
til sverdet. Utenom dette har ikke speed saw noe eget 
elektrisk system.

merkIngen på maSkInen

nødvendige verktøy

•	 Unbrakonøkkel 4 mm
•	 Unbrakonøkkel 5 mm
•	 10 mm skrunøkkel
•	 13 mm skrunøkkel
•	 17 mm skrunøkkel
•	 skrutrekker (eller annet verktøy som kan brukes 

til å blokkere kjededrevets rotering)
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2 Legg chassiset (2) på motorfestet (20) og plasser 
deretter kjedestrammeren (21) på chassiset som vist 
i illustrasjonen. skru deretter fast den helgjengede 
M6x60-skruen i kjedestrammeren med en M6-mut-
ter. skru sammen de tre delene med fire eksentriske 
låsehendler (14).

1 Monter motorfestet (20)* med fire M8x20 unbra-
koskruer med forsenket hode. Bruk gjengelås med 
medium styrke og et dreiemoment på 25 Nm på 
skruene.

skru deretter fast dekklokket (18) med to M6x8 
unbrakoskruer med forsenket hode. 

*posisjonsnr. på oversiktsbildene.

montering
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LOGOSOL Speed Saw 

3 Monter avstandsstykker og drev i følgende rek-
kefølge: avstandsstykke 12 mm (22), avstandsstykke 
5 mm (23), kjedestyring (24), kjededrev (25), kjede-
styring, avstandsstykke 12 mm, avstandsstykke 5 
mm, avstandsstykke 10 mm (26) og til slutt skiven til 
motorakslingen (27). 

Blokker drevet med en skrutrekker eller annet egnet 
verktøy, og skru fast alt sammen med en M10x30 
sekskantskrue. Bruk gjengelås med medium styrke 
og et dreiemoment på 25 Nm.  

4 Monter sverdfestet (32) og sverdskiven (33) med 
to forsenkede M6x16 unbrakoskruer. Bruk gjengelås 
med medium styrke. 

Monter deretter høyre og venstre dekkplate (15, 16) 
med M6x10 sekskantskrue inkl. skive. vent med å 
stramme til skruene.
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5 Monter de komplette aluminiumslistene ved å 
plassere to M6 firkantmuttere i hver alu-list, og skru 
dem deretter fast med M6x16 sekskantskrue inkl. 
skiver. stram deretter til skruene på dekkplatene.

6 Monter festet for matingen (11) på chassiset (2) 
med tre M6x10 sekskantskruer inkl. skiver. skru 
deretter på den riflede kjedespennerknotten (17) på 
skruen som stikker ut bak på chassiset. 
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LOGOSOL Speed Saw 

7 Monter dekkskiven (34) med 4 stk. M8x35 inkl. 
skiver. Ikke stram til skruene, men la det være en 
glipe på ca. 5-6 mm mellom dekkskiven og sverdski-
ven (33). skru deretter fast høyre og venstre håndtak 
(5, 6) med M6x12 unbrakoskrue inkl. skiver. Ikke 
stram til skruene på det venstre håndtaket.

8 Monter toppstyringsrøret (7) med to M6x12 unbrakoskruer inkl. skiver. skyv deretter skvettskjermen (4) inn 
på toppstyringsrøret og fest den med en eksenterlåsehendel (14) og to M6 muttere på sagens høyre håndtak 
(5). skru deretter fast toppstyringsfestet (8) ved hjelp av to M6x12 unbrakoskruer inkl. skiver, og magnethol-
deren (9) med to M6x16 sekskantskruer med flens og M6 flensmuttere. skru så fast magneten på toppstyrin-
gen (10) med en M4x8 unbrakoskrue inkl. skive.  

Juster vinkelen på toppstyringsrøret, slik at det blir vannrett, ved å vri på det venstre håndtaket (6), og stram 
deretter til skruene på siden av håndtaket. sett på en tredje M6x12 unbrakoskrue med skive fremst på hånd-
taket. skru deretter fast en M6x20 sekskantskrue med flens i hullet med gjenger, under toppstyringsrøret. 
La det være en glipe på ca. 5 mm i forkant, slik at ikke skvettskjermen blir fastklemt. Fest skruen med en M6 
flenslåsemutter.  
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9 sett fast flaskeholderen på motoren. På 8 kW-
motoren må det bores to hull. På 4 kW-motoren 
kan man benytte et av de eksisterende hullene som 
holder kappen på plass, og man behøver bare å bore 
ett nytt hull. 

sett deretter flaskene i holderen. Oljeflasken med 
svart lokk og magnetventil plasseres til venstre og 
vannbeholderen med blått lokk til høyre. Koble der-
etter til kontakten til magnetventilen.  

10 Dra frem slangene fra olje- og vannbeholderen 
langs høyre side av motoren. slangen fra oljebe-
holderen stikkes ned i hullet nærmest sverdet og 
slangen fra vannbeholderen stikkes ned i hullet ved 
siden av.  

Olje

vann
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11 Ta linen og træ den gjennom fjæren, 
plastforingen og røret på linefestet som vist i 
illustrasjonen. Knyt deretter en knute på lineenden 
og dra plastforingen og fjæren på plass inn i 
fjærfestet.

12 Træ en M8 planskive på en M8x30 sekskantskrue 
og skru den fast ved hjelp av en M8 flensmutter 
med flensen vendt utover (mot linen). Træ deretter 
linen gjennom linefestet og legg den rundt 
skruekroppen, for deretter å stikke den ut igjen 
samme vei. sett på den tykke planskiven og den ytre 
M8 sekskantlåsemutteren. Husk å stramme linen 
ordentlig til før mutteren strammes til.
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11 Kabelfestet (12) skrus fast i den elektriske sagen 
med to M6 flenslåsemuttere. 

12 strømkabelen fra mateenheten træs gjennom ka-
belkroken (19) som fungerer som en strekkavlaster. 
Kroken henges deretter på kjedestrammerskruen.  
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LOGOSOL Speed Saw 

Monter sverdet og kjeden etter at sagen er montert 
på LOGOsOLs sagbruk solosagen. speed saw skal 
være montert på sagbenken før maskinen kobles til 
strømnettet. 

sagenheten veier 40/47 kg. To personer bør hjelpe 
hverandre for å løfte sagen opp på påkoblingsdelen 
og holde sagen i ro til den er skjøvet ordentlig inn på 
sagbenken. skyv sagen forsiktig på, slik at plastlis-
tene slutter om styrelistene på sagbenken. 

Kontroller at speed saws glidelister slutter om 
solosagens sagbenk i alle fire hjørner før sverdet og 
kjeden monteres og strømmen deretter kobles til.
speed saw kan drives med elektrisk eller manuell 

fremmating. I begge tilfeller skal det monteres et 
linefeste i bakkant på speed saw. se frammatings-
enheten e37 og Håndmatingsenheten for ytterligere 
instruksjoner om tilkobling og drift. 

sagbruket skal være forankret i underlaget og 
utstyrt med støtter under begge endene av sagben-
ken. På siden med mateenheten skal støttebena 
være forankret i bakken og på den andre siden av 
sagbenken skal støttebena (art.nr. 6600-000-3001) 
være forankret til bakken. 

Før speed saw trekkes ut av sagbenken for å bli 
løftet ned, skal strømmen kobles fra, linefestet skrus 
løs og sverdet demonteres.

Kontroller at strømkabelen er dratt ut av kon-
takten.

•	 Åpne sverdboltene fra sagens overside til den 
nedre sverdplaten kommer så lavt at sverdet kan 
skyves inn. Kontroller at det ikke ligger spon 
mellom sverdskiven og dekkskiven. sverdet skal 
skrus fast i innerste posisjon for at oljehullet skal 
komme på riktig sted.

•	 Åpne kjedestrammerskruen på baksiden av sa-
gen ca. 3 cm. Løsne eksenterlåsene på motoren 
og skyv motoren frem om sverdet. 

 
•	 Hold kjeden slik at den danner en fin løkke. 

 

•	 Legg kjeden på kjededrevet under motoren. Den 
ytre kjedestyringen har en fordypning der kjeden 
skal legges i.

•	 Dra forsiktig i kjeden slik at drevet roterer. Kje-
den legger seg da på drevets tagger.

•	 Legg kjeden på plass i sporet på sverdet og skyv 
tilbake motoren. Til slutt strammer du kjeden 
med kjedestrammerskruen. 

•	 Lås fast motoren med de fire eksenterhendlene.

Rett kjedespenning: Dersom du tar kjeden mel-
lom tommel og pekefinger, skal du kunne dra hele 
kjeden ut av sporet midt på sverdet. Når du slipper 
kjeden, skal den smekke tilbake mot sverdet.

løfteinstruksjoner og oppsett

montering av sverd og kjede
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I basisutformingen har Logosol speed saw en mag-
netventil som styrer tilførselen av olje. Oljen renner 
ned på sverdet ved hjelp av tyngdekraften. Mengden 
justeres med en kran. Bruk kun arborol-olje eller en 
annen lettflytende olje når oljetilførselen skjer uten 
oljepumpe. 

vannkjølingen er helt manuell. Åpne kranen slik at 
det drypper vann ned på sverdet når du skal sage 
tørre treslag eller ekstra brede snitt. selv en vann-
mengde på kun 1-2 dråper vann per sek har betyde-
lig kjøleeffekt. Mer vann kjøler naturligvis bedre.

Oljepumpe og automatisk vannkjøling.
Dersom du vil oppgradere speed saw for å få enda 
bedre kapasitet, kan sagen kompletteres med en 
mekanisk oljepumpe (art.nr. 9999-000-9999). 

speed saw er utstyrt med justerbare glidelister. De 
gjør det mulig å justere glipen mellom den elektriske 
sagen og sagbenken på solosagen.

Justeringen skal kun utføres når sagen sitter fast på 
solosagens sagbenk. Dra til hver justeringsklosse 
med en kvart omdreining med klokken om gangen, 
så lenge sagen går lett langs hele sagbenken. Når 
sagen begynner å gå tungt noe sted, åpner du med 
en kvart omdreining igjen. 

vær oppmerksom på at det alltid skal være en viss 
klaring. sideveis slark har ingen betydning.

Kran, vannkjøling

Kran, oljesmøring

Magnetventil, oljesmøring

kjedesmøring og vannkjøling

justerBare glidelister



19
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•	 Kontroller at sagen er riktig montert på sagben-
ken.

•	 Kontroller at sverd og kjede er i god stand.
•	 Monter sagkjeden og kontroller at den løper lett 

og er riktig strammet.
•	 Kontroller nivået på sagkjedeoljen.
•	 Kontroller at strømkabelen er i god stand.

før hver arbeIdSperIode eTTer hver arbeIdSperIode

•	 Bryt strømmen ved å dra strømkabelen ut av 
kontakten.

•	 Demonter sagkjeden.
•	 rengjør speed saw med f.eks. trykkluft og 

universalolje (art.nr. 9999-000-5105). Oljen er 
smussløsende og beskytter mot rust. en ren 
motor har bedre kjøling og gir bedre effekt. 

•	 Tips: slip sverdets kanter ofte, slik at de ikke 
slites skjevt. Da holder sverdet lenger, og du får 
et bedre resultat når du sager.

sage med logosol speed saw

OBS! Oavsett ämnets bredd bör du aldrig såga for-
tare än 8 m/min, d.v.s. 15 sekunder mellan stockstö-
den för att inte riskera att svärdet tar skada eller slits 
snabbt. Även kedjan kan ta skada. vid sågning av 6’’ 
block kan du utnyttja ca 9 kW.

Maxeffekt ca: 15 kW / 20 hk

Rek. max. ca: 
12 kW / 17 hk

Blockbredd i tum
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skjæreutstyr

oppBevare den elektriske sagen

På grunn av motorens høye effekt er det viktig å 
avbryte sagingen umiddelbart når kjeden blir sløv. 
Bare noen sekunders saging med sløv kjede fører til 
at sverdet blir utsatt for kraftig slitasje og at kjeden 
overopphetes. etter dette blir den ikke ordentlig 
skarp igjen. 

Du finner mer informasjon i veiledningen "Hånd-
bok for skjæreutstyr" som kan lastes ned gratis fra 
LOGOsOLs hjemmeside.

http://www.logosol.se/

Dekk til speed saw og mateenheten med et regn-
trekk hvis den oppbevares utendørs. 

Tøm vannet ut av vannsystemet dersom det er fare 
for at det kan fryse.

vegetabilsk olje kan stivne etter en stund og forår-
sake problemer i oljesystemet. Når du vet at du ikke 
skal sage på noen måneder, må du tømme oljebe-
holderen for vegetabilsk sagkjedeolje og helle på en 
liten mengde mineralolje, f.eks. syntetisk olje.

elektromotorer bør lagres ved romtemperatur for 
å hindre at det danner seg kondens i motorkassen 
pga. temperatursvingninger. Dersom motoren blir 
lagret utendørs i lengre tid, eller på et kjølig sted, 
bør du kontrollere at det ikke er vann i motoren før 
den kobles til. Motoren har en dreneringsplugg.
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speed saw har ikke noe eget elektrisk system, men 
skal tilkobles en mateenhet som har en startinnret-
ning.

Motoren er en trefaset 220/400 v eller 400/600 v. 
Motoren kobles inn på fasene på vanlig måte avhen-
gig av hvilken spenning motoren skal drives med. 

elektromotoren har et overopphetingsvern som 
kobles til i motorens koblingsboks. Dette skal kobles 
til faseleder og null-leder i holdekretsen. se bruksan-
visningen for mateenheten.

speed saw trekker mye strøm ved hard belastning, 
så det er viktig at det elektriske utstyret er i perfekt 
stand. vi anbefaler at du kjøper en ny strømkabel 
for å redusere risikoen for dårlig strømtilførsel. en 
skadet kabel gir deg dårligere effekt og kan skade 

motoren og kontaktene.

Ta godt vare på strømkabelen du bruker til sagen. 
Ikke tråkk på strømkabelen, og la ikke noen kjøre 
over den.

Ikke bruk for lang skjøteledning. Dersom du har 
en elektrisk kabel som er opptil 25 m lang, kan du 
bruke en kabel på 2,5 mm2. Kabelstrekk som oversti-
ger 25 m, bør være 4 mm2-kabel.
Logosol har elektriske kabler på 2,5 og 4 mm2 med 
16 A tilkoblinger.

LOGOSOL e4/e8 Speed Saw

effeKt

Merkeeffekt e4 speed saw 4 kW

Merkeeffekt e8 speed saw 8 kW

OverførinG

Direktedrift 24 t kjededrev

Antall omdreininger 2850 rpm.

Kjedehastighet 22,5 m/s

Lydnivåer

Lydtrykk, uten belastning 97,0 dB(A)

Lydtrykk, med belastning 102,0 dB(A)

Lydeffektnivå 113,0 dB(A)

MåL

Høyde 475 mm

Lengde 860 mm

Bredde 365 mm

vekt 40/47 kg

SKjæreutStyr

Logosol 3/8” speed saw sagsverd 1,3 50/70 cm.

stihl 3/8” Picco rollomatic 1,3 sagkjede 50/70 cm

det elektriske systemet

tekniske data
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LOGOSOL Speed Saw 

Samsvarserklæring
Logosol AB
Fiskaregatan 2
s-871 33 Härnösand
Tlf. +46 611 18285
 
forsikrer hermed at LOGOsOL speed saw, med art.
nr. 6608-000-0005,  6608-000-0010, 6608-000-
0015, 6608-000-0020 er tilvirket i samsvar med 
med:

Maskindirektivet 2006/42/eG, eMC-direktivet 
2004/108/eG og LvD-direktivet 2006/95/eG,

samt i samsvar med følgende harmoniserte stan-
darder: eN IsO 12100:2010, eN 60204-1:2006, eN 
61000-6-1, -3

Mattias Byström, produktsjef, er ansvarlig for teknisk 
dokumentasjon.

Härnösand 2013-03-27

Adm. dir. Malte Frisk
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LogosoL sverige 
Fiskaregatan 2, S-871 33 Härnösand
Tlf 0611-182 85  |  Faks 0611-182 89

info@logosol.se  |  www.logosol.se


