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Zgodovina in razvoj motorne žage 

 Hamiltonov stroj za podiranje dreves (1860) 

 prvi parni stroj za podiranje dreves (1880) 
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Ločne motorne žage 
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 pojavijo se okrog leta 1900 

 razmeroma lahke 

 omejena debelina žaganja 
(40-50 cm) 

 nepriročne za podiranje 

Stihl BBU 
Leto 1936 

Teža 32 kg 



Dvoročne motorne žage 

4 

 pojavijo se okrog leta 1925 

 veriga teče po posebni letvi 

 velika teža (70 kg) 

 omejena dimenzija žaganja 
Dolmar D80  iz leta 1938 

Stihl A iz leta 1929, teža 46 kg,  



 PIONIR SABLJASTIH VERIŽNIH ŽAG 
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Ročna žaga za žaganje kosti v kirurgiji 
(prvič opisana okoli 1785) 



Sabljaste motorne žage 
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 pojavijo se po 2.svet.vojni 
v Ameriki 

 v Evropi najprej na 
Norveškem (JO-BU) 

 pri nas okrog leta 1956 
IEL Beaver (prva enoročna motorna verižna žaga na svetu) 



Vrste motornih žag 
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 “hobby” motorne žage: - neprimerne za delo v gozdu 

                                                 - primerne za lažja opravila  

                                                   (prežagovanje tanjših vej, delo v sadovnjaku ali čiščenje grmovja) 

 
 “farmer” motorne žage: - narejene posebej za lastnike gozdov     
                                                  - nekatere lastnosti slabše od poklicnih 
                                                    (hrup, tresenje, oprema, teža, kakovost materialov) 

 
 “profesionalne” motorne žage: - 20 - 30% višje cene  
                                                              - obe vrsti žag sta primerni za delo v gozdu 

Izbira motorne žage odvisna od: 

 namena in pogostnosti uporabe   

 teže in moči motorja 

 dolžine letve  



Sestavni deli sodobne motorne žage 
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Sestavni deli motorne žage 
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1. DELI POMEMBNI ZA VARNOST 

2. MOTORNI DELI POMEMBNI ZA DELOVANJE 

3. ŽAGALNI DELI POMEMBNI ZA VARNOST IN DELOVANJE 

4. OHIŠJE  

5. VODILNI IN NOSILNI ROČAJ 

6. REZERVOARJA ZA GORIVO IN MAZIVO 



Deli pomembni za varnost 
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1. varovalna ročica plina 

2. razširjen spodnji ročaj 

3. ščitnik z zavoro 

4. lovilec verige 

5. amortizerji 

6. veriga 

7. električno stikalo 
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Deli pomembni za delovanje 

8. dvotaktni motor 

9. vžigalna svečka 

10. filter za zrak 

11. uplinjač 

12. zaganjalnik 

13. ročica zag.vrvice 

14. sklopka 

15. pogonsko kolesce 

16. letev 

17. kolesce na letvi 

18. ostroga 

19. dekompresijski ventil 
 



Dnevno vzdrževanje 
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1. Preverite, če sprožilec plina 
gladko deluje. 

2. Očistite zavoro verige. 

3. Očistiti in po potrebi zamenjati 
zračni filter. 

4. Vsak dan obrnite meč, da se 
enakomerno obrabi. 

5. Preverite delovanje oljne črpalke. 

6. Redno brusite verigo in 
preverjajte njeno napetost. 

7. Preverite morebitne poškodbe 
zaganjalne naprave in zaganjalne 
vrvice. 

8. Preverite privitost vseh matic in 
vijakov. 

 



Zračni filter  
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Zračni filter je treba redno čistiti.  

S čiščenjem prahu in umazanije preprečimo: 
 

 slabo delovanje uplinjača 
 

 težave pri zagonu 
 

 pojemanje moči motorja 
 

 nepotrebno obrabo delov motorja 
 

 visoko porabo goriva in slabo izgorevanje 
(žaga kadi) 

 



14 

Zračni filter  

 Air injection  
 centrifugalno čiščenje zraka 
           sistem očisti zrak do 95% trdih delcev 

Vzdrževanje zračnega filtra 
 

Pred odstranitvijo zračnega filtra je 
potrebno zapreti loputo za zrak na 
uplinjaču! 
 

Zračni filter čistimo z: 
 milnico 
 zrakom 
 čistim bencinom (ne mešanico) 

 
 



Sestavni deli verige in njeno vzdrževanje 
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 pravilno nabrušena  

     (ustrezno oblikovani koti na rezilnem    

       zobu in višina globinskega zoba) 

 

 ves čas pravilno napeta  

     (ko dvignemo verigo, se vidijo trije ali        

       štirje gonilni členi) 



Pripomočki za vzdrževanje žagalnih delov 
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 okrogla in ploščata pila 

 razne šablone za pravilno brušenje 

 kombiniran ključ 

 mazalka 

 pripomoček za čiščenje utora letve 
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Izbira verige  

1. korak verige 
2. število gonilni členov 
3. debelina gonilnega člena 

1 2 3 

1. srpasti rezilec 
2. pologlati (poldletasti rezilec) 
3. oglati (dletasti rezilec) 

Odvisna od meča in gonilnega kolesca 
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Vzdrževanje verige 

 vsak dan nabrusite verigo in jo približno na 2 uri dela tudi priostrite 

 večkrat dnevno kontrolirajte napetost verige ter mazanje  
 

Zaradi raztezanja in krčenja verigo napenjajte, ko je hladna. 

 

TEMELJITO BRUŠENJE VERIGE 

 očistite verigo 

 utrdite motorno žago 

 poiščite najkrajši oz. najbolj poškodovan rezilec 

 izberite pravilno debelino pile 

 upoštevajte navodila proizvajalcev glede kotov na rezilcih  

 rezilce brusite z notranje strani 

 globinski zob znižajte po navodilih proizvajalcev 



Izbira prave pile in brušenje verige 
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Korak verige Debelina pile do ½ 

zoba 

Debelina pile za 2/2 

zoba 

¼ ´´ ali 6,35 mm 4,0 mm 4,0 mm 

3/8´´ P ali 9,32 mm 4,0 mm 4,0 mm 

0,325´´ ali 8,25 mm 4,8mm 4,5 mm 

3/8´´ ali 9,52 mm 5,2 mm 4,8 mm 

0,404´´ ali 10,26 mm 5,5 mm 5,0 mm 

1/5 premera pile 

Kot ostrine 

Grebenski kot 

Kot držanja pile 

      Bočni kot 

Globinski zob znižan 
Za 0,65 mm do 0,75 mm 



Tedensko vzdrževanje 
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1. Preverite blažilce tresljajev (amortizerjev). 
 

2. Namažite ležaj bobna sklopke. 
 

3. Po potrebi opilite iglo (srh) z robov meča. 
 

4. Očistite svečko in preverite razmik elektrode. 
 

5. Preglejte zaganjalno napravo in povratno 
vzmet. 
 

6. Očistite hladilna rebra valja. 
 

7. Očistite ali zamenjate mrežico v glušniku hrupa. 
 

8. Očistite telo uplinjača in zračno komoro. 



 
 
 
 
 
MAZANJE LEŽAJA BOBNA SKLOPKE 
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ČIŠČENJE HLADILNIH REBER VALJA 

Tedensko vzdrževanje 
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Svečka 

Na stanje svečke vplivajo 

naslednji dejavniki: 
 

 nepravilna nastavitev 
uplinjača 
 

 napačna mešanica goriva in  
 

 umazan zračni filter 

 



Uplinjač 
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Uplinjač ima tri vijake za nastavitev: 
 

L – nizko število vrtljajev in pospeševanje 

H – visoko število vrtljajev motorja in moč 

T – vijak za nastavitev prostega teka 

 

Uplinjač lahko pravilno nastavimo le, če je motor segret in filter z zrak čist. 
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  Delovanje uplinjača 

Uplinjač uravnava  

hitrost teka motorja  

preko sprožilca za plin. 

 

V uplinjaču se mešata  

zrak in gorivo v   

razmerju, ki ga je  

mogoče spreminjati. 
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 Groba nastavitev samo v primerih posegov v uplinjač   
       -   po navodilih proizvajalca 
       -   opravi serviser           

 
 Fina nastavitev  
       -   ni opisana v navodilih, se opravi po posluhu  
       -   pri serviserju z merilcem obratov 

 
       POZOR: uplinjač naj nastavlja le oseba, ki to zna!!! 

 Nastavitev uplinjača 



              Zamenjava zaganjalne vrvice 
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POZOR 

Pri sestavljanju je povratna vzmet 

vstavljena v ohišje naprave v napetem 

stanju. 

 

Pri nepravilnem ravnanju se lahko sproži  

in povzroči poškodbo. 



27 

Mesečno vzdrževanje 

1. Na zavori verige preverite 
obrabljenost zavornega traku. 
 

2. Preglejte pesto, boben in vzmet 
sklopke. 
 

3. Očistite zunanjost uplinjača. 
 

4. Preglejte filter za gorivo in ga po 
potrebi zamenjajte. 
 

5. Izperite rezervoar za gorivo z 
bencinom. 
 

6. Izperite rezervoar za olje z 
bencinom. 
 

7. Preglejte vse električne kable in 
priključke.  



Varno delo v gozdu omogočajo 
le brezhibno delujoča delovna 
sredstva! 

 

Motorno žago je treba redno 
pregledovati, čistiti, vzdrževati 
in servisirati! 
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Zaključek 


