
STIHL HT-KM
 Kullanma talimati





O
rji

na
l k

ul
la

nm
a 

ta
lim

at
ı

Kl
or

su
z 

be
ya

zl
at

ılm
ış

 k
âğ

ıd
a 

ba
sı

lm
ış

tır
Ba

sk
ı b

oy
as

ı b
itk

is
el

 y
ağ

la
r i

çe
rir

, k
âğ

ıt 
te

kr
ar

 k
ul

la
nı

la
bi

lir
.

©
 A

N
D

R
EA

S 
ST

IH
L 

AG
 &

 C
o.

 K
G

, 2
02

1
04

58
-4

73
-4

02
1-

C
. V

A0
.C

21
. 

türkçe
Içindekiler

00

92
70

_0
02

_T
R

Sayın müşterimiz,

STIHL firmasının kaliteli ürününü tercih 
ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu ürün, modern imalat metotları 
uygulanarak ve kapsamlı kalite güvence 
sistemlerinden geçilerek üretilmiştir. 
Aletinizden memnun kalmanız ve 
onunla problemsiz çalışabilmeniz için 
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Aletiniz ile ilgili sorularınız olduğunda, 
lütfen bayinize veya direkt olarak yetkili 
temsilciliğe başvurunuz.
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Bu kullanma talimatı, sahibi tarafından tescil edilmiştir. Tüm hakları saklıdır, özellikle izinsiz olarak elektronik sistemlerle çoğaltıl-
ması, çevrilmesi ve dağıtımı yasaktır.



türkçe
STIHL Kombi sisteminde farklı kombi 
motorlar ve aletler bir motorlu aleti 
oluşturur. Kombi motor ve kombi aletten 
oluşan tam fonksiyonlu ünite bu 
kullanma talimatında motorlu alet olarak 
tanımlanır.

Buna göre kombi motor ve kombi alet 
için hazırlanmış olan kullanma 
talimatları motorlu alet için geçerli 
toplam kullanma talimatını oluşturur.

İlk işletmeye almadan önce daima her iki 
kullanma talimatını dikkatlice okuyun ve 
ileride kullanmak üzere güvenli bir yerde 
saklayınız

Resim sembolleri

Aletin üstündeki bütün resim sembolleri 
bu kullanma talimatında açıklanmıştır.

Metin bölümlerinin belirtilmesi

İKAZ

Şahıslara veya mala gelebilecek ağır 
zarar ve yaralanma tehlikesini belirten 
ikazlar.

ÖNERİ

Alete veya parçalarına gelebilecek 
zararları gösteren ikaz.

Yeni teknik gelişme

STIHL sürekli olarak bütün makina ve 
aletlerin gelişmesi ile uğraşmaktadır; bu 
yüzden verilen siparişlerin kapsamı, 
şekli, teknik özellikleri ve donanımı ile 
ilgili değişiklikler sadece bize bağlıdır.

Bu kullanma talimatnamesinden alınan 
bilgilerden ve resimlerden hiç bir hak 
talep edilemez.

Motorlu cihazı sadece bu modeli ve 
kullanmasını bilen kişilere verin; her 
zaman kombi motor ve kombi alet için 
hazırlanmış kullanım kılavuzlarını da 
birlikte verin.

Yüksek dal budama testeresini sadece 
budamak için (dalları kesmek veya 
budamak) kullanın. Sadece ahşap ve 
ahşap nesneleri kesin.

Motorlu cihazı başka bir amaç için 
kullanmayın – Kaza tehlikesi!

Sadece STIHL firmasının, motorlu alet 
için onay verdiği veya teknik açıdan 
muadili olan zincir kılavuzu, testere 
zinciri, zincir dişlileri veya aksesuarlarını 
kullanın. Bu konuyla ilgili sorularınız 
olduğunda bayiye başvurun.

Kombi sistem Bu kullanma talimatıyla ilgili Emniyet bilgileri ve çalışma 
tekniği

Yüksek dal budama tes-
teresi ile çalışırken özel 
güvenlik önlemleri gerek-
lidir, çünkü çok yüksek 
zincir hızı ile çalışılır, 
kesici dişler çok keskin-
dir ve cihazın erişim 
mesafesi çok büyüktür.

İlk işletime almadan önce 
daima her iki kullanım 
kılavuzunu (kombi motor 
ve kombi alet) dikkatlice 
okuyun ve ileride kullan-
mak üzere güvenli bir 
yerde saklayın. Kul-
lanma kılavuzlarına 
uyulmaması hayati teh-
like oluşturabilir.
HT-KM2
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Sadece yüksek kaliteli aletler veya 
aksesuarlar kullanın. Aksi takdirde kaza 
veya motorlu alette hasar meydana 
gelebilir.

STIHL firması orijinal STIHL aletleri, 
kılavuzları, zincir dişlileri ve aksesuarları 
kullanmanızı tavsiye eder. Bunlar 
özellikleriyle en uygun şekilde ürüne ve 
kullanıcının taleplerine göre 
uyarlanmışlardır.

Alet üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapmayın, aksi takdirde güvenlik 
tehlikeye girebilir. Onaylanmamış 
ataşmanların kullanımından dolayı 
oluşan kişisel yaralanmalarda ve maddi 
hasarlarda STIHL hiçbir sorumluluk 
kabul etmez.

Aleti temizlemek için yüksek basınç 
temizleyicileri kullanmayın. Güçlü su 
basıncı aletin bazı parçalarına hasar 
verebilir.

Giysi ve donanım

Talimatlara uygun giysi ve donanım 
kullanın.

Ağaçlara, çalılara veya cihazın hareketli 
parçalarına takılabilecek giysi giymeyin. 
Ayrıca atkı, kravat veya takı takmayın. 
Uzun saçlarınızı bağlayın ve omuz 
üzerinde kalacak şekilde toplayın.

İKAZ

"Kişisel" ses yalıtımı, örn. kulaklık takın.

Üstten düşebilecek nesnelere karşı 
koruyucu kask giyin.

STIHL kapsamlı bir kişisel koruyucu 
donanım yelpazesi sunar.

Motorlu cihazın taşınması

Motoru daima durdurun.

Testereyi kısa bir mesafe için taşısanız 
dahi daima zincir korumasını takın.

Motorlu cihazı sadece dengeli halde 
şaftından taşıyın.

Kızgın makine parçalarına dokunmayın 
– Yanma tehlikesi!

Araçta: Motorlu cihazı devrilmeye, 
hasara ve yakıt sızıntısına karşı 
emniyete alın.

Çalıştırmadan önce

Motorlu cihazın işletim güvenliği 
durumunu kontrol edin – kombi motorun 
ve kombi aletin kullanım kılavuzundaki 
ilgili bölümleri dikkate alın:

– doğru monte edilmiş kılavuz rayı

– doğru gerilmiş testere zinciri

– kumanda ve güvenlik cihazlarında 
hiçbir değişiklik yapmayın

– Saplar temiz ve kuru olmalı, yağ ve 
kirden arındırılmalıdır – motorlu 
aletin doğru yönlendirilmesi için 
önemlidir

– Taşıma kayışı ve sapları vücut 
boyuna göre ayarlayın. "Taşıma 
kayışını takma" bölümünü dikkate 
alın

Motorlu cihazı sadece emniyetli işletim 
durumunda kullanın – Kaza tehlikesi!

Taşıma kayışı kullanıldığında acil 
durumlar için: aletin hızlı bir şekilde 
çıkarılması konusunda alıştırma yapın. 
Alıştırma yaparken hasar görmemesi 
için cihazı yere atmayın.

Ayrıca kombi motorun kullanım 
kılavuzundaki "Çalıştırmadan önce" 
hakkındaki bilgilere de bakın.

Giysiniz amaca uygun 
olmalı ve hareket ser-
bestliğini 
engellememelidir. Sıkı 
oturan giysiler, örn. 
kombi tulum giyin, fakat 
çalışma önlüğü giymeyin.

Kesilmeye karşı daya-
nıklı, tabanları profilli, 
kaymayan ve çelik 
burunlu koruyucu bot 
giyiniz.

Göz yaralanması riskini 
azaltmak için EN 166 
standardına uygun sıkı 
oturan koruyucu gözlük 
takın. Koruyucu gözlü-
ğün tam doğru 
oturmasına dikkat edin.

Dayanıklı malzemeden 
imal edilmiş (örn. deri-
den) sağlam iş eldivenleri 
giyin.
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Cihazın tutulması ve yönlendirilmesi

Her zaman sağlam ve güvenli bir duruşu 
sağlayın.

Motorlu cihazı her zaman iki elinizle 
sıkıca tutun.

Sağ el kumanda kolunda, sol el çok 
yönlü tutamakta veya tutamak 
hortumunda - sol elini kullananlar için 
bile. Tutamakları baş parmaklarınızla 
sıkıca kavrayın.

Kombi motor KM 94 R ile her zaman sol 
kavrama noktası olarak kombi aletin 
tutamak hortumunu kullanın.

Çalışma sırasında

Tehlike anında veya acil durumlarda 
motoru hemen durdurun – Kombi kızağı 
/ durdurma şalterini / durdurma tuşunu 0 
veya STOP pozisyonuna getirin.

Hiç kimseyi 15 metre çapındaki çalışma 
alanınıza sokmayınız – düşen dallardan 
ve savrulan tahta parçacıklardan dolayı 
– yaralanma tehlikesi! Bu mesafeye 
ayrıca eşyalar (araçlar, pencereler) için 
de uyun – Maddi hasar tehlikesi!

Kılavuz ucu ile elektrik ileten hatlar 
arasında en az 15 m mesafe bırakın. 
Yüksek gerilimde uzak mesafeden de 
elektrik çarpması meydana gelebilir. 
Akım ileten hatların yakınındaki 
çalışmalarda, akım kesilmelidir.

Testere zincirinin gaz kolunu bıraktıktan 
sonra dönmemesi için motor rölanti 
devrinin mükemmel durumda olmasına 
dikkat edin.

Rölanti ayarını düzenli olarak kontrol 
edin veya düzeltin. Testere zinciri 
rölantide buna rağmen birlikte hareket 

ederse bir yetkili bayi tarafından 
onarılmasını sağlayın – bkz. Kombi 
motorun kullanım kılavuzu.

Kaygan, ıslak, karlı, eğimli, düz olmayan 
vb. zeminlerde dikkat edin – Kayma 
tehlikesi!

Engellere dikkat edin: ağaç kütükleri, 
kökler – Tökezleme tehlikesi!

Daima sağlam ve güvenli bir duruşu 
sağlayın.

Yüksek yerlerde çalışmalarda:

– daima kaldırma platformları kullanın

– kesinlikle merdiven üzerinde veya 
ağaç üzerinde durarak çalışmayın

– kesinlikle sağlam olmayan zeminler 
üzerinde çalışmayın

– kesinlikle tek elle çalışmayın

Kulaklıkla çalışmalarda daha çok dikkatli 
ve tedbirli olun – tehlikeyi belirten sesler 
(bağırmalar, sinyal sesleri vs.) tam 
olarak duyulmayabilir.

Yorgunluğunuzu ve bitkinliğinizi 
gidermek için zamanında çalışma 
molaları verin – Kaza tehlikesi!

Sakin ve öngörülü çalışın – sadece 
ortam yeterli derecede aydınlık ve görüş 
mesafesi iyi olduğunda çalışın. Dikkatli 
çalışın, başkalarını tehlikeye atmayın.

Budama sırasında ortaya çıkan tozlar 
(örn. ahşap tozu), sis ve duman sağlığa 
zararlı olabilir. Kuvvetli toz oluşumunda 
toz maskesi takın.
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Bu motorlu cihazın izo-
lasyonu yapılmamıştır. 
Elektrik nakil hatlarına en 
az 15 m mesafede çalışın 
– Elektrik çarpması nede-
niyle ölüm tehlikesi!

15m (50ft)

15m
 (50ft)

Dişli kutusu işletim esna-
sında ısınır. Dişli kutusu 
gövdesine dokunmayın – 
Yanma tehlikesi!
HT-KM4
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Motor çalışırken testere zincirine 
dokunmayın. Bir cisim testere zincirini 
bloke ediyorsa motoru hemen durdurun; 
ardından cismi çıkartın – Yaralanma 
tehlikesi!

Testere zinciri bloke olduğunda ve aynı 
zamanda gaza basıldığında motora 
yüklenme artar ve çalışma devir sayısı 
azalır. Bu durumda kavramanın sürekli 
olarak kayması nedeniyle aşırı ısınma 
ve motordaki önemli parçalarda (örn. 
kavrama, plastik gövde parçaları) hasar 
meydana gelecektir; bunun sonucunda 
rölantide testere zincirinin dönmeye 
devam etmesi nedeniyle Yaralanma 
tehlikesi!

Motorlu cihaz amacına uygun olmayan 
kullanıma (örn. çarpma veya düşmeden 
dolayı sarsıntı) maruz kaldıysa 
çalışmaya devam etmeden önce güvenli 
işletim durumunu mutlaka kontrol edin; 
ayrıca "Çalıştırmadan önce" bölümüne 
bakın. Özellikle emniyet donanımının 
fonksiyonunu kontrol edin. Güvenli bir 
şekilde çalışmayan motorlu aletleri 
kesinlikle kullanmaya devam etmeyin. 
Şüpheniz varsa yetkili bayiye başvurun.

Testere zincirini değiştirmek için motoru 
durdurun – Yaralanma tehlikesi!

Omuz askısı kullanırken, egzoz gazı 
akışının kullanıcının vücuduna değil, 
onun yanına doğru yönlendirildiğinden 
emin olun – Yanma tehlikesi!

Dalların kesimi

Motorlu aleti yan tutun, kesilecek dalın 
doğrudan altında durmayın. Yatay 
çizgiye olan açı 60° üzerinde 
olmamalıdır. Düşen ahşaplara dikkat 
edin.

Çalışma alanını temiz tutun - düşen 
dalları temizleyin.

Dalları budamadan önce kaçış yolunuzu 
belirleyin ve engelleri ortadan kaldırın.

Dalı tamamen keserken kılavuzu, 
kancanın olduğu yerden dala dayayın. 
Bu önlem, dalı kesmeye başlarken 
motorlu aletin sarsılarak hareket 
etmesini önler.

Zinciri tam gazla kesime getirin.

Sadece doğru bilenmiş ve gerilmiş bir 
testere zinciri ile çalışın; derinlik 
tırnağının mesafesi çok fazla olmasın.

Ayırma kesimini yukarıdan aşağıya 
doğru yapın – bu şekilde kesimde 
testerenin sıkışması önlenir.

Kalın, ağır dallar için bir hafifletme 
kesimi gerçekleştirin ("Uygulama" 
bölümüne bakın).

Gerilim altında bulunan dalları çok 
dikkatli şekilde kesin – Yaralanma 
tehlikesi! Daima ilk önce baskı 
tarafından bir hafifletme kesimi yapın, 
ardından çekme tarafından ayırma 
kesimi yapın. Bu şekilde testerenin 
kesim yeri içinde sıkışması önlenir.

Çatlamış odunları keserken dikkat – 
takılan odun parçalarından dolayı 
yaralanma tehlikesi!

Bayırlarda daima keseceğiniz dalın üst 
veya yan tarafında durun. Yuvarlanan 
dallara dikkat edin.

max
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Kesim bittikten sonra motorlu aletin 
kesici tertibatı artık dayanak olarak 
görev görmez. Kullanıcı aletin bütün 
ağırlığını kendisi tutmalıdır – kontrolü 
kaybetme tehlikesi!

Motorlu aleti daima zincir dönerken 
kesim yarığından çıkarın.

Motorlu aleti sadece dal kesmek için 
kullanınız -ağaç devirmek için değil – 
Kaza tehlikesi!

Zincirin içine yabancı bir cismin 
girmesini önleyin: Taş, çivi vs. dışarı 
fırlayabilir ve zincire zarar verebilir.

Dönmekte olan zincir taşa veya sert bir 
cisme çarptığında kıvılcım çıkabilir; 
böylece kolay alev alabilen malzemeler 
nedeniyle yangın çıkabilir. Kuru bitkiler 
ve çalılıklar da özellikle sıcak ve kuru 
hava koşullarında kolaylıkla alev alabilir. 
Yangın tehlikesi olduğunda yüksekte 
budama aletini kolay alev alabilen 
madde, kuru bitki veya çalılıkların 
yakınında kullanmayın. Yangın 
tehlikesinin bulunup bulunmadığını 
mutlaka yetkili orman müdürlüğüne 
başvurarak öğrenin.

Bakım ve tamir 

Motorlu aletin bakımını düzenli olarak 
yapınız. Sadece kombi alet ve kombi 
motorun kullanma talimatında belirtilen 
bakım ve tamir işlerini yapınız. Diğer 
bütün işlerin bayi tarafından yapılmasını 
sağlayın.

STIHL, bakım ve tamir işlerinin 
sadece STIHL bayisi tarafından 
yapılmasını tavsiye eder. 
STIHL bayilerine düzenli olarak 
kendilerini geliştirme kursları ve teknik 
yenilikler hakkında bilgiler sunulur.

Sadece yüksek kaliteli yedek parçalar 
kullanınız. Aksi taktirde alette kaza veya 
hasar meydana gelebilir. Bu konuyla 
ilgili soruları bayiye yöneltiniz.

STIHL, sadece STIHL orijinal yedek 
parçaları kullanmanızı tavsiye eder. 
Bunlar, özellikleriyle mükemmel şekilde 
alete ve kullanıcının taleplerine uygun 
imal edilmiştir.

Tamir, bakım ve temizlik çalışmaları için 
daimamotoru durdurun – İş kazası 
tehlikesi! – İstisna: Karbüratör ve rölanti 
ayarı.

Motoru durdurma

– Zincir gerginliğini kontrol etmek için

– Zinciri germek için

– Zinciri değiştirmek için

– Arızaları gidermek için

Bileme talimatına riayet ediniz – Testere 
ve kılavuzun emniyetli ve doğru şekilde 
kullanılması için zincir ve kılavuzun 
daima mükemmel durumda olmasını 
sağlayınız, zinciri doğru bileyin, gerin ve 
daima iyi derecede yağlayınız.

Zincir, kılavuz ve zincir dişlisini 
zamanında değiştiriniz.

Zincir yağını daima yönetmeliklere 
uygun ve üzerinde malzeme adının 
yazılı olduğu kaplarda saklayın.

Hazırlık

N Uygun koruyucu giysi giyin, 
güvenlik talimatlarına dikkat edin

N Motorun çalıştırılması

N Omuz askısının takılması

Kesim sırası

Kesilen dalların düşmesini 
kolaylaştırmak için önce alt dallar 
kesilmelidir. Ağır dalları (daha büyük 
çaplı), kontrol edilebilir parçalar halinde 
kesin.

İKAZ

Kesmekte olduğunuz dalın altında asla 
durmayın; düşen dalların düştüğü 
bölgeye dikkat edin! – Yere çarpan dallar 
fırlayabilir – Yaralanma tehlikesi

Bertaraf etme

Kesim atıklarını ev çöpüne atmayın; 
kesim atıkları kompostlanabilir!

Çalışma tekniği

Sağ el kumanda kolunda, sol el çok 
yönlü tutamakta, kol neredeyse düzken 
rahat bir kavrama konumuna getirin.

Uygulama
HT-KM6
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Boşluk açısı her zaman 60° veya daha 
küçük olmalıdır!

En iyi tutuş 60°'lik bir açıyla elde 
sağlanır.

Çeşitli uygulamalarda bu açıdan sapma 
olabilir.

Ayırma kesimi

Rayı daldaki kanca alanına takın ve 
ayırma kesimini yukarıdan aşağıya 
doğru yapın – bu şekilde kesimde 
testerenin sıkışması önlenir.

Hafifletme kesimi

Daha kalın dallarda kabuğun 
soyulmasını önlemek için alt tarafta bir

N hafifletme kesimi (1) yapın, bunun 
için kesme tertibatını yerleştirin ve 
yay çizerek rayın ucuna kadar 
aşağıya doğru hareket ettirin

N Ayırma kesimini (2) gerçekleştirin – 
bu esnada rayı daldaki kanca 
alanına takın

Kalın dallarda temiz kesim

10 cm (4 inç) üzerinde olan dal 
çaplarında öncelikle

N ön kesim (3), hafifletme kesimi ve 
istenilen ayırma noktasına yakl. 
20 cm (8 inç) mesafede (A) ayırma 
kesimi gerçekleştirin, ardından 
temiz kesimi (4), hafifletme kesimi 
ve ayırma kesimi ile birlikte istenilen 
noktada gerçekleştirin
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Engeller üzerinden kesim

Büyük menzil sayesinde dallar, örn. su 
kütleleri gibi engellerin üzerinden de 
kesilebilir. Boşluk açısı, dalın konumuna 
bağlıdır.

Bir kaldırma platformundan kesim

Büyük menzil sayesinde dallar, kaldırma 
platformu nedeniyle diğer dallara zarar 
vermeden, doğrudan gövdesinden 
kesilebilir. Boşluk açısı, dalın konumuna 
bağlıdır.

Açılı dişli kutusu 30° (özel aksesuar)

Açılı dişli kutusu, kesme aletine şafta 
karşı 30° açı verir.

Şaft üzerinde açılı dişli kutusunun 
aşağıdaki şekilde hizalanmasına izin 
verilir:

1 dikey dalların ve çalıların yatay 
kesimi için

2 kesme takımını daha iyi görebilmek 
için

Kombi motorlar

Sadece STIHL tarafından teslimatı 
yapılan veya kullanımına izin verilen 
kombi motorları kullanın.

Bu kombi aletin işletilmesine sadece 
aşağıdaki kombi motorlar ile izin verilir:

STIHL KM 56 R, KM 85 R KM 94 R, 
KM 111 R, KM 131 R, KMA 130 R

İKAZ

Çok yönlü tutamaklı cihazlara braket 
(adım sınırlayıcı) takılmış olmalıdır.

Bölünebilir şaftlı motorlu tırpanlar

Kombi alet STIHL bölünebilir şaftlı 
motorlu tırpanlara (T modeli) da monte 
edilebilir (Temel motorlu aletler).

Bu nedenle bu kombi alet ayrıca 
aşağıda açıklanan alet ile de 
kullanılabilir:

STIHL FR 131 T

İKAZ

Çemberin (adım sınırlayıcı) kullanımı 
için aletin kullanma talimatını dikkate 
alın.
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türkçe
N Şaftın uçlarındaki koruyucu 
kapakları çekip çıkarın ve daha 
sonra tekrar kullanmak için saklayın 
– bkz. "Cihazın saklanması"

ÖNERİ

Kapak çekilirken şafttaki tapa çekilebilir, 
bunun tekrar dayanak noktasına kadar 
şafta itilmesi gerekir.

Dişli kutusunun takılması

N şaftta 50 mm'lik (2 inç) mesafede 
(A) bir işaretleme yapın

N Dişli kutusunu (1) dayanak 
noktasına kadar şafta (2) itin – bu 
esnada dişli kutusunu, milin karesi 
kenetlenene kadar biraz ileri ve geri 
çevirin

Gövde kenarı işarete (ok) ulaşırsa veya 
onu örterse dişli kutusu doğru 
pozisyondadır.

N Sıkıştırma cıvatalarını (3) dayanağa 
kadar vidalayın

N Dişli kutusunu (1), zincir dişlisi 
kapağı tam olarak dik duracak ve 
şaft ucundaki muylu (ok) yukarı 
bakacak şekilde hizalayın

N Sıkıştırma cıvatalarını (3) aşağıdaki 
şema uyarınca sıkın:

– Sol cıvatayı sadece hafifçe sıkın

– Sağ cıvatayı sadece hafifçe sıkın

– Sol cıvatayı kuvvetlice sıkın

– Sağ cıvatayı kuvvetlice sıkın

Aletin komple tamamlanması
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türkçe
N Şafttaki muyluyu (1) oluk (2) içinde 
dayanıncaya kadar kavrama 
manşonu içine yerleştirin

Halka takılı olduğunda kırmızı çizgi (7 = 
Ok işareti ucu), kavrama manşonu ile 
aynı hizada olmalıdır.

N Civatayı (4) sıkın

Kombi aleti sökme

N Şaftı, takma işleminin tersi yönünde 
çıkarın

Testere zinciri, kılavuz ve zincir dişlisi 
kesici tertibatı teşkil eder.

Sevkedilen kesici tertibatın içindekiler 
en mükemmel şekilde yüksekte budama 
aparatına göre uyarlanmıştır.

– Testere zincirinin (1) zincir dişlisinin 
ve Rollomatic kılavuzun ucundaki 
yıldızın piçleri (t) birbirine uymalıdır

– Zincirin (1) mahmuzu (2) kalınlığı 
kılavuzun (3) oluk genişliğine 
uymalıdır

Birbirine uymayan çiftlerde çok kısa 
çalışma süresinden sonra kesici takım 
tamir edilemeyecek derecede zarar 
görür.

Zincir koruma kabı

Aleti sevkederken kesici tertibata uygun 
zincir koruyucusu içinde bulunur.

Yüksekte budama aparatı ile birlikte 
kılavuz kullanılacaksa, kılavuzu komple 
kapatacak bir zincir koruyucusunun da 
kullanılması şarttır. 

Zincir koruyucusunun yan tarafına hangi 
zincire ve hangi kılavuz uzunluğuna 
uygun olduğu içine işlenmiştir.

Kombi aleti takma
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Zincir dişlisi kapağının sökülmesi

N Somunu sökün ve kapağı çıkarın

N Cıvatayı (1), gerdirme sürgüsü (2) 
solda gövde girintisine dayanana 
kadar sola doğru çevirin, ardından 
5 tur geri çevirin

Testere zincirinin yerleştirilmesi

İKAZ

Koruyucu eldiven takın – Keskin kesim 
dişleri nedeniyle yaralanma tehlikesi.

N Testere zincirini, rayın ucundan 
başlayarak yerleştirin

N Kılavuz rayını cıvata (3) üzerinden 
ve sabitleme deliğini (4) muylu 
üzerinden gerdirme sürgüsüne 

yerleştirin – aynı zamanda testere 
zincirini zincir dişlisi (5) üzerine 
yerleştirin

N Testere zinciri altta biraz sarkana ve 
tahrik elemanlarının tırnakları ray 
oluğuna oturana kadar cıvatayı (1) 
sağa doğru çevirin

N Kapağı tekrar oturtun ve somunu 
elle sadece biraz sıkın

N "Testere zincirinin gerdirilmesi" ile 
devam edin

Kılavuzun ve zincirin montajı
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İşletim esnasında yeniden germek için:

N Motoru durdurun

N Somunu sökün

N Kılavuz rayını ucundan kaldırın

N Testere zinciri rayın alt tarafıyla 
temas edene kadar cıvatayı (1) 
sağa doğru döndürmek için 
tornavidayı kullanın

N Kılavuz rayı kaldırmaya devam edin 
ve somunu kuvvetlice sıkın

N ayrıca: bkz. "Testere zinciri 
gerginliğinin kontrol edilmesi"

Yeni bir testere zinciri, uzun süredir 
işletimde olan bir zincirden daha sık 
gerdirilmelidir!

N Zincir gerginliğini daha sık kontrol 
edin – bkz. "İşletim bilgileri"

N Motoru durdurun

N Koruyucu eldiven giyin

N Testere zinciri, rayın alt tarafına 
dayanmalıdır ve elle kılavuz rayının 
üzerinden çekmek mümkün 
olmalıdır

N Gerekirse testere zincirini yeniden 
gerdirin

Yeni bir testere zinciri, uzun süredir 
işletimde olan bir zincirden daha sık 
gerdirilmelidir.

N Zincir gerginliğini daha sık kontrol 
edin – bkz. "İşletim bilgileri"

Zincir ve kılavuzun sürekli ve otomatik 
olarak yağlanması için sadece çevre 
dostu zincir yağı kullanın. Biyolojik 
olarak hızlı sürede parçalanabilen 
STIHL BioPlus yağını tercih edin.

ÖNERİ

Biyolojik zincir yağı eskimeye karşı 
yeterli dayanıklılığa sahip olmalıdır 
(örneğin STIHL BioPlus). Eskimeye 
karşı yeterli dayanıklılığa sahip olmayan 
zincir yağları çok hızlı şekilde 
reçineleşir. Bunun sonucunda yağ 
katılaşır, özellikle zincir tahrik bölümü ve 
zincirde zor temizlenebilen artıklar 
oluşur ve hatta yağ pompası bloke 
olabilir.

Zincir ve kılavuzun kullanım ömrü 
önemli derecede yağın özelliğine 
bağlıdır, bu nedenle sadece özel zincir 
yağı kullanın.

İKAZ

Kullanılmış yağ kullanmayın! Kullanılmış 
yağ cilt ile uzun ve tekrarlanan defalarda 
temas ettiğinde cilt kanserine yol açabilir 
ve çevreye zarar verir!

ÖNERİ

Kullanılmış yağ, talep edilen yağlama 
özelliklerine sahip olmadığından zincir 
yağlaması için uygun değildir.

Zincirin gerilmesi
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ÖNERİ

Bir yağ deposu dolumu sadece yarım 
yakıt deposu dolumu için yeterlidir - 
işletim esnasında yağ seviyesini düzenli 
olarak kontrol edin, yağ deposunu asla 
boş çalıştırmayın!

Cihazın hazırlanması

N Yağ deposunun içine kir kaçmasını 
önlemek için deponun kapağını ve 
etrafını iyice temizleyin

N Aleti, depo kapağı yukarı bakacak 
şekilde konumlandırın

Açma

N Kanadı açın

N Depo kapağını çevirin (yakl. 1/4 tur)

Depo kapağındaki ve yağ deposundaki 
işaretler örtüşmelidir

N Depo kapağını çıkarın

Zincir yağının doldurulması

N Zincir yağının doldurulması

Dolum yaparken zincir yağını dökmeyin 
ve depoyu ağzına kadar doldurmayın.

STIHL size STIHL doldurma sistemini 
(özel aksesuar) tavsiye eder.

Kapatma

Kapağın kanadı dikey durumda:

N Depo kapağını yerleştirin. Depo 
kapağındaki ve yağ deposundaki 
işaretler örtüşmelidir

N Depo kapağını sonuna kadar aşağı 
bastırın

Zincir yağının doldurulması 
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türkçe
N Depo kapağını basılı tutun ve saat 
yönünde yerine oturuncaya kadar 
çevirin

Bu durumda depo kapağındaki ve yağ 
deposundaki işaretler örtüşecektir

N Kanadı kapatın

Depo kapağı kilitlenmiştir

Yağ deposundaki yağ azalmıyorsa, yağ 
nakliyesinde bir arıza olabilir: Zincir 
yağlanmasını kontrol edin, yağ 
kanallarını temizleyin, gerekirse bayiye 
başvurun. STIHL, bakım çalışmalarının 
ve onarımların sadece STIHL yetkili bayi 
tarafından yapılmasını tavsiye eder.

Depo kapağı yağ deposuna 
takılamıyorsa

Depo kapağının alt kısmı üst kısmının 
tersine doğru çevrilmiştir.

N Depo kapağını yakıt deposundan 
çıkarıp üst tarafından bakarak 
inceleyiniz

N Depo kapağını yerleştirin ve yağ 
deposunun ağzındaki yerini 
kavrayıncaya kadar saat yönünün 
tersine döndürün

N Kapağı saat yönünün tersine 
çevirmeye devam edin (yakl. 
1/4 tur) – böylece kapağın alt tarafı 
doğru pozisyona gelir

N Depo kapağını saat yönünde 
döndürün ve kapatın - "Kapatma" 
bölümüne bakın
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Solda: Depo kapağının alt kısmı 
çevrilmiştir – içte bulunan 
işaret (1) dışta bulunan işa-
retle örtüşüyor

Sağda: Depo kapağının alt kısmı 
doğru pozisyonda – içte bulu-
nan işaret kanadın altında 
bulunur. İçte bulunan işaret, 
dışta bulunan işaretle 
örtüşmüyor
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Motorlu testere daima biraz yağ 
savurmalıdır

ÖNERİ

Hiçbir zaman zinciri yağlamadan 
kullanmayın! Yağlamasız çalışan zincir 
ile en kısa zamanda kesici tertibat tamir 
edilemiyecek şekilde bozulur.  
Çalışmadan önce her zaman zincir 
yağını ve depodaki yağ durumunu 
kontrol edin. 

Her yeni zincir 2 ila 3 dakikalık alıştırma 
süresine gerek duyar

Zincir alıştıktan sonra zincir gerginliğini 
kontrol edin, gerekirse ayarlayın, "Zincir 
ayarının kontrolü" bölümüne bakın.

Bütün temel motorlu cihazlarda bir omuz 
askısı ve taşıma gözü bulunmaz.

N Taşıma gözünü takın – bkz. "Ek 
aletin takılması"

Omuz askısı "özel aksesuar" olarak 
mevcuttur.

Taşıma gözünün, omuz askısının ve 
karabina kancasının tipi ve tasarımı, 
piyasaya ve temel motorlu cihaza 
bağlıdır.

Tek omuzlu kemer

N Tek omuzlu kemeri (1) takın

N Kemer uzunluğunu ayarlayın - 
motorlu cihaz takıldığında, karabina 
kancası (2) sağ kalçanın yaklaşık bir 
el genişliği altında olmalıdır

Cihazın omuz askısına asılması

N Karabina kancayı (1) şafttaki taşıma 
gözüne (2) asın

Cihazın omuz askısından çıkarılması

N Karabina kancasını (1) tırnağa 
bastırın ve taşıma gözüne (2) 
karabina kancadan çekin

Hızlı atma

İKAZ

Yaklaşan tehlike anında, cihaz hızlı bir 
şekilde atılmalıdır. Atma için "Cihazın 
omuz askısından çıkarılması" 
bölümünde olduğu gibi devam edin. 
Cihazın hızlı bir şekilde çıkarılması 
konusunda alıştırma yapın. Alıştırma 
yaparken hasar görmemesi için cihazı 
yere atmayın.

Zincir yağlamasının kontrolü

39
0B

A
04

8 
K

N

Kayışın takılması

1

00
00

-G
XX

-0
50

3-
A0

2

1

2

1

2

00
00

-G
XX

 1
05

6-
A0

2
1

2

00
00

-G
XX

 1
05

8-
A0

1

HT-KM 15



türkçe
Motorun çalıştırılması

Motoru çalıştırmada daima, kombi motor 
veya temel motor aleti ile ilgili kullanma 
uyarılarını dikkate alın!

N Zincir koruma kılıfını çıkarma

Zincirin zemine veya herhangi başka bir 
cisme temas etmesi yasaktır!

N Aleti güvenli çalıştırma pozisyonuna 
getirin: Motoru destek elemanı 
zemine gelecek şekilde koyun, 
testere kafasındaki kancayı yüksek 
bir altlık üzerine koyun, örneğin 
zemindeki yükseltiye veya dal 
çatalına asın

N Emniyetli bir şekilde durunuz. 
Durma şekilleri: Ayakta, eğilmiş 
veya diz çökmüş durumda

N Aleti sol elinizle sıkıca zemine 
bastırın, bu esnada kumanda 
sapındaki elemanlara dokunmayın, 
kombi motor veya temel motorlu 
aletin kullanım kılavuzuna bakınız

ÖNERİ

Ayağınızı şaftın üzerine koymayın veya 
üzerine diz çökmeyin.

Başka bir olanak:

N Testere kafasını kanca ile dal 
çatalına asın

N Emniyetli bir şekilde durunuz

N Aleti sol elinizle sıkıca zemine 
bastırın, bu esnada kumanda 
sapındaki elemanlara dokunmayın, 
kombi motor veya temel motorlu 
aletin kullanma talimatına bakınız

İKAZ

Motoru çalıştırma işleminde motor 
çalıştıktan hemen sonra zincir de 
dönmeye başlar – bu nedenle motor 
çalıştıktan hemen sonra gaz koluna 
kısaca basın – motor rölanti devrine 
geçecektir.

Çalıştırma işleminin diğer süreçleri 
kombi motor veya temel motor aletin 
kullanma talimatında açıklanmıştır.

Motoru durdurma

N kombi motor veya temel motor 
aletinin kullanma talimatına bakınız

Çalışma esnasında

Zincir gerginliğini sık sık kontrol edin

Yeni bir testere zinciri, uzun süredir 
kullanılan bir zincire kıyasla daha sık 
olarak gerilmelidir.

Soğuk durumdayken

Testere zinciri kılavuzun alt tarafına 
yanaşmış durumda olmalıdır ancak elle 
çekilerek kılavuzun üzerinde hareket 
ettirilmesi mümkün olmalıdır. Eğer 
gerekirse testere zincirini gerin – 
Bkz. "Zincirin gerilmesi".

Çalışma sıcaklığında

Zincir genişler ve sarkar. Kılavuzun alt 
kısmındaki tahrik baklalarının yiv 
oluğundan çıkmamaları gerekir – aksi 
taktirde zincir yerinden çıkabilir. Testere 
zincirini gerin – Bkz. "Zincirin gerilmesi".

ÖNERİ

Soğurken testere zinciri büzülür. 
Gevşetilmeyen bir testere zinciri krank 
şaftına ve yataklara hasar verebilir.

Çalışma sonrasında

N Testere zinciri eğer çalışırken 
çalışma sıcaklığında gerilmişse 
testere zinciri gevşetilmelidir.

Motoru çalıştırma / durdurma
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ÖNERİ

İş bittikten sonra testere zincirini mutlaka 
gevşetin! Soğurken testere zinciri 
büzülür. Gevşetilmeyen bir testere 
zinciri krank şaftına ve yataklara hasar 
verebilir.

Uzun süre kullanım dışı bırakıldığında

Bkz. "Aletin muhafaza edilmesi"

N Özellikle yön değiştirme noktasında 
ve alt tarafta tek taraflı bir aşınmayı 
önlemek için her zincir bileme ve her 
zincir değiştirme işleminden sonra 
rayı çevirin

N Yağ giriş deliğini (1), yağ çıkış 
kanalını (2) ve ray oluğunu (3) 
düzenli olarak temizleyin

N Parça aşınmasının en fazla olduğu 
bölgede, eğeleme mastarı (özel 
aksesuar) üzerindeki ölçüm çubuğu 
ile oluk derinliğini ölçün

Oluk deliği o kadar derin değilse:

N Kılavuz rayının yerleştirilmesi

Aksi halde, tahrik baklaları oluk 
tabanında sürüklenir - diş tabanı ve 
bağlantı elemanları ray hattına 
dayanmaz.

Kılavuzun bakımı

Zincir tipi Zincir 
bölmesi

Minimum 
oluk derinliği

Picco 3/8“ P 5,0 mm
Picco 1/4“ P 4,0 mm
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türkçe
Aletin işletimine yaklaşık 3 aydan fazla 
ara verildiğinde

N Testere zincirini ve kılavuzu çıkarın, 
temizleyin ve koruyucu yağ ile 
yağlayın

N Biyolojik zincir yağı (örneğin STIHL 
BioPlus) kullanıldığında yağ 
deposunu tam doldurun

N Kombi alet kombi motordan ayrı 
yerde depolandığında: Kavramanın 
kirlenmeye karşı korunmasını 
sağlamak için şaft üzerine koruma 
kapağını takın

N Aleti kuru ve güvenli bir yerde 
muhafaza edin. Yetkisiz kişilerin 
(örneğin çocukların) kullanmasını 
önleyin.

N Zincir dişlisi kapağını, testere 
zincirini ve kılavuz rayını çıkarın

Zincir dişlisinin değiştirilmesi

– iki testere zinciri kullanıldıktan sonra 
veya

– aşınmalar (a) 0,5 mm’den (0,02 inç) 
fazlaysa daha önce değiştirin, aksi 
halde testere zincirinin ömrü kısalır 
– denetlemek için kontrol mastarı 
(özel aksesuar) kullanın

İki testere zinciri değişmeli olarak 
kullanılırsa, zincir dişlisinin ömrü uzar.

STIHL, STIHL orijinal zincir dişlileri 
kullanılmasını tavsiye eder.

Zincir dişlisi, bir kaymalı kavrama ile 
tahrik edilir. Zincir dişlisi değişimi bir 
yetkili bayi tarafından yapılmalıdır.

STIHL, bakım çalışmalarının ve 
onarımların sadece STIHL yetkili bayi 
tarafından yapılmasını tavsiye eder.

Aletin muhafazası Zincir dişlisinin kontrolü ve 
değiştirilmesi
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Doğru bilenmiş zincir ile kolayca kesme

Mükemmel şekilde bielnmiş bir zincir ile 
çok az bir kuvvet uygulanarak kolayca 
ağaç içine girilir.

Hasarlı veya körelmiş zincir ile 
çalışmayın – aksi taktirde aşırı kuvvet 
uygulayacak, yüksek titreşime maruz 
kalacak, memnun edici olmayan kesim 
sonuçları elde edecek ve aşırı aşınma 
meydana gelecektir.

N Zinciri temizleme

N Zincir üzerinde çatlak ve hasarlı 
perçin olup olmadığını kontrol edin

N Hasarlı veya aşınmış zincir 
bölümlerini yenileyin ve bunları 
diğer elemanların şekil ve aşınma 
derecesine uydurun – gerektiği 
şekilde işlemden geçiriniz

Üretiminde sert metal kullanılan zincirler 
(Duro) çok az aşınırlar. Mükemmel bir 
bileme sonucu elde etmek için STIHL 
size STIHL uzman satıcısını tavsiye 
eder.

İKAZ

Aşağıda açıklanan açı ve ölçü değerleri 
mutlaka yerine getirilmelidir. Yanlış 
şekilde bilenmiş zincir ve özellikle çok 
kısa bir derinlik sınırlayıcısı yüksekte 
budama aletinin geri tepme olasılığını 
yükseltir – yaralanma tehlikesi!

Kılavuzun üstünde bulunan zincir bloke 
edilemez. Bundan dolayı zinciri bilemek 
için çıkartıp bir bileme istasyonunda 
(FG 2, HOS, USG) bilemenizi tavsiye 
ederiz.

Zincir piçi

Zincir piçinin özelliği (a) her kesici dişin 
derinlik tırnağında gravürle yazılıdır

Kullanılacak eğe tipleri zincir piç 
ölçüsüne göre seçilecektir – "Bileme 
aletleri" tablosuna bakınız.

Kesici diş açısı bileme işleminde aynı 
kalacaktır.

Bileme ve göğüs açısı

A Bileme açısı

STIHL testere zincirleri 30° lik bir bileme 
açısıyla bilenirler. İstisnai durumlar 
uzunlamasına kesim yapılan zincirlerdir, 
bunlar 10° bileme açısıyla bilenirler. 
Uzunlamasına kesim yapan zincirlerin 
isminde bir X harfi mevcuttur.

B Göğüs açısı

Öngörülen eğe tutucusunu ve eğe 
çapını uygularsanız kendiliğinden doğru 
göğüs açısı meydana gelir.

Testere zincirinin tüm dişlerindeki açılar 
eşit olmak zorundadır. Eşit olmayan 
açılarda: Testere zinciri sert ve düzensiz 
çalışır, daha fazla aşınır ve hatta 
kopabilir.

Zincirin bakımı ve bilenmesi

Özelliği (a) Zincir piçi
İnç mm

7 1/4 P 6,35
1 veya 1/4 1/4 6,35
6, P veya PM 3/8 P 9,32
2 veya 325 0.325 8,25
3 veya 3/8 3/8 9,32
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Diş geometrisi Açı (°)
A B

Micro = yarım keski dişi örk. 
63 PM3, 26 RM3, 71 PM3

30 75

Super = tam keski dişi örk. 
63 PS3, 26 RS, 36 RS3 

30 60

Uzunlamasına kesim tes-
tere zinciri örnk. 63 PMX, 
36 RMX 

10 75
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Bileme kılavuzu

N Bileme kılavuzu kullanılmalıdır

Testere zincirleri sadece bir bileme 
kılavuzu (Özel aksesuar, bkz. Tablo 
"Bileme aletleri") yardımıyla bilenmelidir. 
Bileme kılavuzlarında, bileme açısı için 
işaretler bulunur.

Sadece spesyal zincir eğesi kullanın! 
Diğer eğeler form ve dişleri bakımından 
uygun değildir.

Açıların kontrolü için

STlHL Bileme Masdarı (Özel aksesuar, 
bkz. Tablo "Bileme aletleri") – bileme 
açısının ve radyal açının, derinlik tırnağı 
mesafesinin, diş uzunluğunun, yiv 
derinliğinin kontrolü ve yiv ve yağ giriş 
deliklerinin temizlenmesi için kullanılan 
bir üniversal alettir.

Doğru bileme

N Bileme aletlerini zincir piçine uygun 
olacak şekilde seçin

N bei Verwendung der Geräte FG 2, 
HOS ve USG bileme istasyonlarını 
kullanırken, zinciri aletten çıkartın 
ve aletlerdeki kullanma talimatlarına 
göre bileyiniz.

N Kılavuzu gerekirse uygun bir yere 
sabitleyin

N Sık sık bileyin, az miktarda 
malzeme kaldırın – basit bileme için 
eğe ile iki – üç kez eğelemek çoğu 
zaman yeterlidir

N Eğenin tutulması: Eğe, belirtilen 
açılara uygun şekilde – bileme 
kılavuzunun üzerindeki işaretlere 
göre yatay konumda (kılavuzun yan 

yüzeyine dik açıda) tutulur. Bileme 
kılavuzunu diş tepesinin ve derinlik 
tırnağının üzerine oturtun

N Sadece içerden dışarıya doğru 
eğeleyin

N Eğe yalnızca ileri giderken takaş 
kaldırır – eğeyi geri çekerken 
kaldırın

N Bağlantı ve tahrik baklalarını 
eğelemeyin

N Tek taraflı aşınmayı önlemek için 
eğeyi düzenli aralıklarla biraz 
döndürün

N Eğeleme talaşlarını sert ahşap 
parça ile çıkarın

N Açıyı bileme masdarı ile kontrol edin

Tüm kesici dişlerin eşit uzunlukta olması 
şarttır.

Eşit olmayan diş uzunluklarında diş 
yükseklikleri de farklıdır ve testere 
zincirinin sert çalışmasına ve zincirin 
kopmasına yol açarlar.

N Tüm kesici dişlerini en kısa kesici 
dişin uzunluğuna eşit olacak şekilde 
eğeleyin – bu işlemi tercihen 
elektrikli bileme cihazı olan uzman 
satıcınızın servisinde yaptırın
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Derinlik tırnağı mesafesi

Derinlik tırnağı, ağacın içine girme 
derinliğini ve böylece yonga kalınlığını 
belirler.

a Derinlik tırnağı ile kesim kenarı 
arasındaki nominal mesafe

Don periyodu dışında yumuşak 
ağaçların kesilmesinde 0,2 mm’ye 
(0.008 inç) kadar daha büyük olan bir 
mesafe bırakılabilir.

Derinlik tırnağının eğelenmesi

Derinlik tırnağı mesafesi kesici diş 
bilenirken azalır.

N Derinlik tırnağı mesafesi her bileme 
işleminden sonra kontrol edilmelidir

N Zincir piçine uygun bileme 
masdarını (1) testere zincirinin 
üzerine oturtun ve kontrol edilecek 
dişe bastırın – derinlik tırnağı bileme 
masdarından dışarı taşıyorsa 
derinlik tırnağının eğelenmesi 
gerekir

Tepeli tahrik baklası (2) bulunan zincirin 
– tepeli yüksek kısmı (servis işaretli 
kısım) aynı zamanda kesici bıçağın 
derinlik tırnağı ile birlikte düzeltilir.

İKAZ

Tepeli tahrik baklasının diğer kısmı 
eğelenmemelidir, aksi takdirde motorlu 
testerenin geri tepme eğilimi artabilir.

N Derinlik tırnağını, bileme masdarı ile 
aynı hizada olacak şekilde eğeleyin

N ardından derinlik tırnağının tepesini 
servis işaretine (bkz. ok) paralel 
olarak eğik şekilde eğeleyin – bunu 
yaparken derinlik tırnağının en 
yüksek noktasını daha aşağıya 
indirmeyin

İKAZ

Çok kısa derinlik tırnağı, aletin geri 
tepme eğilimini arttırır.

N Bileme masdarını testere zincirinin 
üzerine oturtun – derinlik tırnağının 
en yüksek noktası bileme masdarı 
ile aynı hizada olmalıdır

N Bileme işleminden sonra testere 
zincirini iyice temizleyin, eğeleme 
talaşlarını veya zımparalama 
tozunu temizleyin – testere zincirini 
iyice yağlayın

N Çalışmaya uzun süre ara 
verildiğinde testere zinciri 
temizlenmelidir ve yağlanmış 
vaziyette muhafaza edilmelidir

Zincir piçi Derinlik tırnağı
Mesafe (a)

İnç (mm) mm (İnç)
1/4 P (6,35) 0,45 (0.018)
1/4 (6,35) 0,65 (0.026)
3/8 P (9,32) 0,65 (0.026)
0.325 (8,25) 0,65 (0.026)
3/8 (9,32) 0,65 (0.026)
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Bileme aletleri (Özel aksesuar)
Zincir piçi Yuvarlak eğe 

^
Yuvarlak eğe Bileme kılavuzu Bileme masdarı Yassı eğe Bileme seti 1)

İnç (mm) mm (İnç) Parça numarası Parça numarası Parça numarası Parça numarası Parça numarası
1/4 P (6,35) 3,2 (1/8) 5605 771 3206 5605 750 4300 0000 893 4005 0814 252 3356 5605 007 1000
1/4 (6,35) 4,0 (5/32) 5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1027
3/8 P (9,32) 4,0 (5/32) 5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1027
0.325 (8,25) 4,8 (3/16) 5605 772 4806 5605 750 4328 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1028
3/8 (9,32) 5,2 (13/64) 5605 772 5206 5605 750 4329 1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1029
1) Yuvarlak eğe ile birlikte bileme kılavuzu, yassı eğe ve bileme masdarından oluşur
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Muhafaza ve bakım bilgileri

Veriler normal kullanım koşullarını göz önünde bulundurur. Zor koşullarda (aşırı toz 
oluşumu, yüksek reçineli ağaçlar, tropik ağaçlar vs.) ve günlük çalışma saatleri uzun 
olduğunda belirtilen aralıkların kısaltılması gerekmektedir. Sadece ara sıra yapılan 
kesim çalışmalarında aralıklar uzatılabilir.
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Erişilebilir cıvatalar ve somunlar (ayar 
cıvataları hariç) sıkın X

Zincir yağlaması kontrolü X

Testere zinciri

kontrol edin, keskinlik durumuna da dik-
kat edin X X

Zincir gerginliğini kontrol edin X X

bileyin X

Kılavuz rayı

Kontrol edin (aşınma, hasar) X

temizleyin ve döndürün X X

Çapaklarını temizleyin X

değiştirin X X

Zincir dişlisi
kontrolü X

bayi tarafından değiştirme1) X

Emniyet etiketi değiştirin X
1) STIHL, STIHL yetkili bayisini tavsiye eder
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Bu kullanma talimatında ve kombi 
motorun kullanma talimatında açıklanan 
bilgilere riayet edilmesi aşırı aşınma ve 
aletin hasar görmesini önler.

Aletin kullanımı, bakımı ve depolanması 
bu kullanma talimatında açıklandığı 
şekilde itina ile yapılacaktır.

Emniyet, kullanma ve bakım şartları 
yerine getirilmediği için meydana gelen 
her türlü hasardan kullanıcı bizzat 
sorumludur. Bu özellikle şu durumlar için 
geçerlidir:

– Üründe STIHL’in izin vermediği 
değişiklikler yapılırsa

– O alete uygun olmayan veya düşük 
kaliteli tamir aletleri veya ilaveler 
kullanılırsa

– Alet uygun görülmeyen bir iş için 
kullanılırsa

– Alet spor amaçlı veya 
müsabakalarda kullanılırsa

– Aletin hasarlı parçalarla 
kullanılmaya devam edilmesi 
sonucunda ortaya çıkan müteakip 
hasarlarda

Bakım çalışmaları

"Tamir ve bakım bilgileri" bölümündeki 
bütün işlerin düzenli şekilde 
uygulanması gerekir. Tamir işleri 
kullanıcı tarafından yapılamıyorsa bir 
uzman satıcı tarafından yapılması 
gerekir.

STIHL bakım ve tamir işlerinin 
sadece STIHL bayisi tarafından 
yapılmasını tavsiye eder. 
STIHL bayilere düzenli olarak kendilerini 
geliştirme kursları ve teknik yenilikler 
hakkında bilgiler sunulur.

Eğer bu çalışmalar ihmal edilirse veya 
usulüne aykırı şekilde yapılırsa, bundan 
doğabilecek hasarlardan kullanıcı 
sorumludur. Bu hasarlar şunlardır:

– Yanlış muhafazadan doğan 
paslanma veya başka türlü hasarlar

– Düşük kalite yedek parça 
takılmasından dolayı aletteki 
hasarlar

Sarf parçaları

Aletin bazı parçaları öngörüldüğü 
şekilde kullanıldıkları halde normal bir 
aşınmaya maruz kalır, kullanım süresi 
ve türüne göre zamanında 
değiştirilmelidir. Bu parçalar aşağıda 
açıklanmıştır:

– Testere zinciri, kılavuz

– Zincir dişlisi

– Kaygan kavrama, delk kavraması

– Zincir germe sistemi

Aşınmayı azamiye düşürmek 
hasarları önlemek
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1 Testere zinciri
2 Kılavuz rayı
3 Yağ deposu
4 Yağ deposu kapağı
5 Şaft
6 Zincir dişlisi kapağı
7 Kanca
8 Zincir koruyucusu
9 Zincir dişlisi
10 Zincir gerdirme tertibatı
11 Kovan
12 Tutamak hortumu

Önemli parçalar
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Zincir yağlaması

Devire bağlı tam otomatik pistonlu yağ 
pompası

Ağırlık

Kesme tertibatı

Gerçek kesim uzunluğu belirtilen kesim 
uzunluğundan daha az olabilir.

Kılavuz rayı Rollo Light 01

Kılavuz rayı Rollo Light 01

Testere zinciri 3/8" P

Testere zinciri 1/4" P

Zincir dişlisi

Ses ve titreşim değerleri

Ses ve titreşim değerlerinin belirlenmesi 
için HT-KM kombi aletli motorlu 
cihazlarda rölanti ve nominal azami 
devir sayısı işletim durumları aynı 
oranda dikkate alınır.

Titreşim 2002/44/AT işveren yönetmeliği 
ile uyumluluk hakkında daha fazla bilgi 
için bkz. www.stihl.com/vib

ISO 22868 uyarınca ses basıncı 
seviyesi Lpeq

ISO 22868 uyarınca ses gücü seviyesi 
Lw

ISO 22867 uyarınca titreşim değeri ahv, 
eq 

Ses basıncı seviyesi ve ses güç seviyesi 
için 2006/42/AT sayılı yönetmelik 
uyarınca düzeltme-faktörü = 2,0 dB(A); 
2006/42/AT sayılı yönetmelik uyarınca 
titreşim değeri için düzeltme-faktörü 
=2,0 m/s2.

REACH

REACH, kimyasal maddelerin sicile 
kaydı, değerledirilmesi ve lisansı ile ilgili 
EG yönetmeliğidir.

REACH yönetmeliğini (EG) No: yerine 
getirmek ile ilgili bilgiler 1907/2006 
www.stihl.com/reach ’e bakınız

Teknik bilgiler

Yağ deposu 
kapasitesi: 220 cm3 (0,22 l)

Şaftlı kesme tertibatı 
3/8" P: 2,1 kg

Şaftlı kesme tertibatı 
1/4" P: 2,0 kg

Kesim uzunluğu: 25, 30, 35 cm
Bölme: 3/8 inç P 

(9,32 mm)
Yiv genişliği: 1,1 mm

Kesim uzunluğu: 25, 30, 35 cm
Bölme: 1/4 inç P 

(6,35 mm)
Yiv genişliği: 1,1 mm

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) Tip 3610
Bölme: 3/8 inç P 

(9,32 mm)
Tahrik baklası 
kalınlığı: 1,1 mm

Picco Micro 3 (71 PM3) Tip 3670
Bölme: 1/4 inç P 

(6,35 mm)
Tahrik baklası 
kalınlığı: 1,1 mm

3/8" P için 7 dişli
1/4" P için 8 dişli

KM 56 R 90 dB(A)
KM 85 R 92 dB(A)
KM 94 R: 91 dB(A)
KM 111 R: 93 dB(A)
KM 131 R: 92 dB(A)
FR 131 T: 98 dB(A)
KMA 130 R: 90 dB(A)

KM 56 R 106 dB(A)
KM 85 R 109 dB(A)
KM 94 R: 107 dB(A)
KM 111 R: 108 dB(A)
KM 131 R: 109 dB(A)
FR 131 T: 109 dB(A)
KMA 130 R: 100 dB(A)

Sol 
tutamak

Sağ 
tutamak

KM 56 R 6,8 m/s2 4,8 m/s2

KM 85 R 4,7 m/s2 5,2 m/s2

KM 94 R: 4,0 m/s2 4,7 m/s2

KM 111 R: 3,9 m/s2 3,4 m/s2

KM 131 R: 4,8 m/s2 4,0 m/s2

FR 131 T: 2,7 m/s2 1,7 m/s2

KMA 130 R 2,5 m/s2 2,2 m/s2
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Bu aleti kullananlara sadece kullanma 
talimatında belirtilen muhafaza ve bakım 
işlerini yapmaya izin verilir. Bunun 
dışındaki tamirler sadece uzman 
satıcılar tarafından yapılmalıdır.

STIHL bakım ve tamir işlerinin sadece 
STIHL uzman satıcıları tarafından 
yapılmasını tavsiye eder. STIHL uzman 
satıcılarına düzenli olarak kendilerini 
geliştirme kursları ve teknik yenilikler 
hakkında bilgiler sunulur.

Tamir işlerinde sadece STIHL firmasının 
o motorlu alet için öngördüğü yedek 
parçaları veya teknik açıdan eşdeğer 
parçaları kullanın. Sadece yüksek 
kaliteli yedek parçalar kullanın. Aksi 
taktirde alette kaza veya hasar meydana 
gelebilir.

STIHL size STIHL orjinal yedek 
parçaları kullanmanızı tavsiye eder.

STIHL Orijinal yedek parçalası olup 
olmadığını yedek parça numarasından 
ve yazısından { ve STIHL 
yedek parça armasından K (küçük 
parçalarda sadece bu arma da 
bulunabilir) anlayabilirsiniz.

Bertaraf ederken ülkeye mahsus atıkları 
atma kurallarına uyunuz.

STIHL ürünlerini ev çöpüne atmayınız. 
STIHL ürününü, aküyü, aksesuarları ve 
ambalajları çevre dostu geri dönüşümlü 
atıkların atıldığı yerlere atınız.

Uzman satıcı tarafından edinilebilir.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Almanya

Sorumluluk kendisine ait olmak üzere 
aşağıdaki ürünün

2006/42/AT yönetmeliğinin şartlarına 
uygun olduğu ve üretim tarihinde 
aşağıdaki standartların şartlarını yerine 
getirip geliştirildiği tasdik edilir:

EN ISO 12100, EN ISO 11680-1 
(belirtilen KM cihazları ile bağlantılı 
olarak)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-
2-13 (belirtilen KM aletleri ile birlikte)

EN ISO 12100, EN ISO 11680-2 
(belirtilen FR cihazları ile bağlantılı 
olarak)

AT Tip incelemesi

AT Tip İncelemesinin yapıldığı yer

KM 56 R, KM 94 R ile HT-KM

DPLF Deutsche Prüf- und 
Zertifizierungsstelle für Land- und 
Forsttechnik
(NB 0363)
Spremberger Str. 1
D-64823 Groß-Umstadt

Tamir bilgileri Çöpe atma
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AB Uygunluk Deklarasyonu

Yapı türü: Kombi alet yük-
sek dal budama 
testeresi

Marka: STIHL
Tip: HT-KM
Seri tanımı: 4182
HT-KM 27



türkçe
KM 111 R, KM 131 R, FR 131 T ile HT-
KM

TÜV Süd Product Service GmbH
(NB 0123)
Ridlerstrasse 65
D-80339 München

KMA 130 R ile HT-KM

VDE Prüf- u.Zertifizierungsinstitut 
(NB 0366)
Merianstraße 28
D-63069 Offenbach

Teknik belgelerin saklanması:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Üretim yılı alet üzerinde belirtilmiştir.

Waiblingen, 30.04.2020

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

vek.

Dr. Jürgen Hoffmann

Ürün verileri, Yönetmelik ve Onay 
müdürü

STIHL İdari Merkezi

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
71307 Waiblingen

STIHL Satış Şirketleri

ALMANYA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AVUSTURYA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

İSVIÇRE

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ÇEK CUMHURİYETİ

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

Sertifika No.
KM 56 R ile HT-
KM: D-EG 16.00573/01
KM 94 R ile HT-
KM: D-AT 16.00574/01

Sertifika No.
KM 111 R ile 
HT-KM:

M6A 18 03 10127 508

KM 131 R ile 
HT-KM:

M6A 18 03 10127 508

KM 131 R ile 
HT-KM:

M6A 17 12 10127 500

Sertifika No.
KMA 130 R ile 
HT-KM: 40047718

Adresler
HT-KM28



türkçe
STIHL İthalatçıları

BOSNA HERSEK

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000  Mostar
Telefon: +387 36 352560
Faks: +387 36 350536

HIRVATİSTAN

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.

Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb

Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 
10410 Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010
Faks: +385 1 6221569

TÜRKIYE

SADAL TARIM MAKİNALARI DIŞ 
TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Faks: +90 216 394 00 44
HT-KM 29



www.stihl.com

0458-473-4021-C

türkisch
T

*04584734021C*
0458-473-4021-C


