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Mobilt savværk - Varenr. 9053160 
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Sikkerhedsinstruktioner:  
 

Advarsel! Vær ekstra opmærksom når dette symbol forekommer i 
brugsanvisningens tekst. 
 
For din egen sikkerheds skyld, læs hele brugsanvisningen nøje. Påbegynd 
ikke arbejdet før alt er forstået. Følg også motorsavens brugsanvisning og 
advarselsforskrifter. 
 
Fejlagtig anvendelse kan forårsage livstruende skader. Advarsel for 
skærende værktøj. Stik aldrig hænder eller værkstøj forbi sikkerhedsbøjlen 
under drift. 

 
Brug sikkerhedshandsker når der arbejdes med det mobile savværk. Der er 
risiko for skæreskader ved håndtering af savkæden. Skæreudstyret kan 
være varmt direkte efter savning. 

 
Anvend godkendt beskyttelseshjelm med høreværn. Hørelsen kan tage 
skade allerede efter kort tids udsættelse for højfrekvent lyd. Brug 
godkendte, tætsluttende sikkerhedsbriller. 

 
Brug godkendte sikkerhedssko med stålkappe og god profileret sål, som 
giver godt fodfæste. 
 
Anvend godkendt beskyttelsesjakke og skærebukser. Arbejd aldrig med 
løstsiddende tøj, overtrækstøj eller lignende. Bær ikke halstørklæde, slips 
eller lignende, som kan sætte sig fast i udstyret. 

 
Dette symbol betyder: ”Husk”. Vær ekstra opmærksom når dette symbol 
forekommer i teksten. Efter dette symbol følger en henstilling eller advarsel 
som har stor betydning for sikkerheden eller saveresultatet. 

 
Hele sikkerhedsudrustningen; beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelm, høreværn, 
sikkerhedssko, sikkerhedshandsker, sikkerhedsjakke og skærebukser skal være 
CE mærkede  og godkendt til arbejde med motorsav. 

 
Det mobile savværk kan forårsage alvorlige skader på kroppen ved forkert        
håndtering. 

 
De vigtigste sikkerhedsadvarsler er samlet på denne side. Yderligere advarsler 
findes i tilknytning til de respektive afsnit. Samtlige advarselsforskrifter, 
henstillinger og arbejdsbeskrivelser skal følges for ikke at risikere alvorlig skade. 
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Kun personer som har læst og forstået hele indholdet i denne skrivelse og som 
er udhvilede og i god fysisk form og har et godt syn, er egnede til at anvende        

det mobile savværk. Alle andre er uegnede til at anvende anordningen. 
 
Anvend ikke det mobile savværk under indflydelse af alkohol eller medicin. 
 
Arbejdet med det mobile savværk skal foregå under gode sigtforhold. 
 
Mindreårige, under 18 år, må ikke anvende det mobile savværk. Børn eller dyr 
må ikke opholde sig i nærheden af det mobile savværk når dette er i drift. 

 
Sikkerhedsafstand for personer, udover operatøren, er 10 meter pga. risikoen for 
at kæden slynges af ved kædebrud. 

 
Risiko for at kæden slynges ud af spånudkastet ved brud. 
 
Stå altid bagved motorsaven under drift. 
 
Øget risiko for kastning! Brug ikke kløvslebet kæde ved kapning. Max. tilladte 
sværdlængde er 63 cm. 

 
Arbejd aldrig alene, vær sikker på, at have mennesker inden for hørevidde i 
tilfælde af, at du skulle få brug for hjælp. 

 
Ved arbejde med benzindreven motorsav: 

 
Brandrisiko. Sluk motoren før tankning. Benzin er ekstremt letantændeligt. 

Brandskader kan medføre livsfare. Hvis du spilder brændstof, skal delene øjeblikkeligt 
tørres af. Kommer der brændstof på tøjet, skal dette skiftes med det samme. 
 
Skru tanklåget så fast som muligt for at minimere risikoen for, at låget vibrerer løst, 
når der saves. 
 
Sav aldrig med motorsavens gasregulering låst, håndter altid reguleringen manuelt 
under savning. 
 
Kontrol før start af motorsaven: 
Tjek altid: 

- At linealholder og lineal er korrekt monteret 
- At alle skruer og vridere er ordentligt spændt på hele udrustningen 
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- At dimensionspladen er i sit øverste leje, hvis den ikke anvendes 
- At man ikke utilsigtet kommer til at save i noget bagved eller i stammens ender. 

Risiko for tilbageslag! 
- At man ikke utilsigtet kommer til at save i linealholderne. Risiko for tilbageslag! 
- At stammen er ordentligt spændt fast 
- At tank- og olielåg er spændt fast 
- At kædebremsen er sat til 
- At både det mobile savværk og operatøren står stabilt på jorden 
- At der ikke befinder sig personer inden for sikkerhedsafstanden på 10 meter. 

 
Start af motorsav monteret på det mobile savværk: 
 
Læs motorsavens manual og advarselsforskrifter. 
 
Motorsaven må ikke startes på linealen. 
 
Motorsaven skal startes på jorden med kædebremsen slået til. Sørg for at stå stabilt. 
Hvis motorsaven er udstyret med ”dekompressionsventil” anvend da denne. 
 
Motorsavens kædebremse skal altid være slået til, når det mobile savværk løftes af og 
på linealen eller tømmeret. 
 
Savning: 
 
Hold godt fast i motorsavens håndtag med begge hænder (hold ikke i 
sikkerhedsbøjlen). Hold højre hånd bagved kædebremsen sådan at den hurtigt 
aktiveres, hvis der skulle opstå forstyrrelser. 
 
Efter hvert savsnit: 
 
Slip gassen og vent til kæden stopper. Slå kædebremsen til og sluk for saven, før det 
mobile savværk løftes ned fra linealen eller tømmeret. Hold arbejdspladsen ren. Bær 
altid savede emner og brædder væk. Efterlad ikke det mobile savværk uden opsyn, så 
uvedkommende kan starte det. 
 
Når motorsaven er monteret på det mobile savværk, skal kædebremsen altid være 
slået til. Eneste undtagelse er når anordningen er i position på linealen. 
 
 



  
  

 

 
 6 MAN mobilt savværk 9053160 DK V1 
P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 www.p-lindberg.dk 
Tlf: 70212626 DK6600 Vejen e-mail: salg@p-lindberg.dk 

 
Vær opmærksom på, at ulykker med farlige maskiner oftest sker når operatøren f.eks. 
skal fjerne spån eller træflis, som har sat sig fast eller rette andre små forstyrrelser. 
Sluk øjeblikkeligt for motorsaven ved driftsforstyrrelser. Et stop ses sjældent på det 
færdige resultat. 
 
Montering af det mobile savværk 
 

A. Monter plastrullerne mod styrepladens underside. Rullerne er justerbare udad 
og indad. Stil rullerne så at deres sider er på linje med styrepladens ydre kant (2 
stk. M6 x 16, 2 stk. M6 skiver, 2 stk. M6 x x18 specialmøtrik). 

B. Monter de indre ruller i bundpladens spor. Disse skal ikke rotere (2 stk. M6 x 
14, 2 stk. M6 skiver, 2 stk. M6 x 12 specialmøtrik). 

C. Stik en fingerskrue igennem det sekskantede hul i dimensionslåsen og skru 
kronemøtrikken på med kronen vendt indad, ca. 20 omdrejninger (2 stk. 
fingerskuer M8 x 40, 2 stk. M8 kravemøtrikker) 

D. Indfør dimensionslåsen i dimensionspladen fra siden. Kontroller at 
kronemøtrikkerne på låseskruen ligger korrekt i deres sekskantede huller. Skru 
stjerneskruen, skiftevis højre og venstre, til den kommer til bunds. Spænd den 
ikke. 

E. Før sikkerhedsbøjlen gennem dimensionspladen med skalaen vendt udad. Læg 
en dråbe olie på skruerne og skru bøjlen fast i bundpladen. Hold forsigtigt imod 
bøjlen med en skiftenøgle når du spænder, ellers kan den blive skæv (2 stk. 
M12 x 30, 2 stk. M12 skiver. 

Kontroller at dimensionspladen kan løbe frit langs bøjlen, hvis ikke, løsn da M12 
skruerne nogen få omdrejninger, før dimensionspladen så langt ned som muligt 
og spænd igen. Sikkerhedsbøjlen må ikke trykke mod dimensionspladens hulkant 
uanset placering. 
 
F. Monter styrepladen med rullerne på bundpladen. Tilpas specialmøtrikkerne i 

sporerne i bundpladens yderkant. Ved grundindstilling skal styrepladens 
yderside ligge på linje med dimensionspladens støttende yderside (2 stk. M6 x 
16, 4 stk. M6 skiver, 2 stk. M6 låsemøtrik) 

G. Se skitser. Monter sværdets støtteskrue. Skru den så langt ned som muligt. 
Spænd den ikke. Møtrikken på bundpladens overside skal ikke være låsemøtrik 
(1 stk. M6 x 45, 1 stk. M6 møtrik, 1 stk. M6 låsemøtrik, 2 stk. M6 skive). 
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Oversigt  
 
 

 
 

# Komponent Stk. # Komponent Stk. 
1 Sikkerhedsbøjle 1 10 Flangemøtrik M8  2 
2 Dimensionsplade 1 11 Skrue M6 x 16 4 
3 Dimensionslås 1 12 Skrue M6 x 14 2 
4 Styreplade 1 13 Skrue M6 x 45 1 
5 Bundplade 1 14 Skive M6 10 
6 Rulle 4 15 Møtrik M6 1 
7 Specialmøtrik M6 x 12 2 16 Låsemøtrik M6 3 
8 Specialmøtrik M6 x 18 2 17 Skrue M12 x 30 2 
9 Fingerskrue M8 x 40 2 18 Skive M12 2 
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Montering: Motorsav på det mobile savværk 
 
Løsn motorsavens to sværdmøtrikker og tag sværdafdækningen af. Afmonter 
barkstøtten men lad dens skruer sidde og træk møtrikkerne af. 

 
En eventuel kædefanger skal ikke afmonteres. Vær sikker på, at 
motorsavens kædefanger er korrekt monteret (se i motorsavens manual). 

 
Sæt sværdafdækningen på igen men udskift motorsavens sværdmøtrikker med 
solomøtrikker. (Sværdmøtrikkerne skal senere anvendes til at montere saven på det 
mobile savværk). 
 

Benyt kun CE-mærkede motorsave med to sværdmøtrikker i kombination 
med det mobile savværk. 

 
Motorsaven må ikke være for stor. Den maksimale afstand mellem motorsavens ydre 
side til den inderste bolt på sværdet er 100 mm. 
 
Monter motorsaven på det mobile savværk.  Før solomøtrikkerne gennem sporet i 
bundpladen og sæt dem fast med M8 skiver og motorsavens originale 
sværdmøtrikker på bundpladens underside. OBS: Saven skal være monteret så langt 
fremme som muligt men der skal være plads til, at dimensionspladen og 
kædebremsens (kastbeskyttelse) kan bevæge sig. Støtteskruen skal sættes sådan, 
at den nøjagtigt rører sværdets underside. 
 

Risiko for tilbageslag! 
 
Kontroller kædebremsens funktion efter montering af det mobile savværk. Vær 
sikker på, at anordningen er korrekt monteret, at motorsaven er korrekt 

monteret på det mobile savværk og at alle skruer er ordentligt spændte. 
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 Risiko for brandskader, samt risiko for at det mobile savværks plastdetaljer 
smelter. 
 
Når motorsaven er monteret, kontroller da, at udstødningen ikke er rettet mod det 
mobile savværks sikkerhedsbøjle. Skulle dette være tilfældet, skal motorsaven flyttes 
tilbage i sit spor, sådan at afstanden mellem udstødningen og sikkerhedsbøjlen øges.  
Hvis dimensionspladen indstilles så højt, at den kommer tæt på udstødningen, skal 
det mobile savværk køle ned med jævne mellemrum. 
 

Lad det mobile savværk køle af, hvis det føles varmt. Lad det aldrig blive for 
varmt. Brug altid sikkerhedshandsker. 
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Forberedelser – hjælpemidler af træ 
Savning med det mobile savværk kræver visse forberedelser. Der skal bygges 
linealholder og lineal af træ: 
 
Linealholdere: 
Materialer:  
2 stk. 25 x 125 x 400 
2 stk. 25 x 125 x 130 
4 stk. monteringsvinkler. 
Træstykkerne skal være plane. Skru træstykkerne sammen med monteringsvinklerne 
jf. nedenstående illustration. Hold øje med at træstykkerne ikke tager fat i hinanden. 
Monteringsvinklerne kommer til at fungere som inerti hængsler. 
 

 
Lineal: 
 
Monter en lige lineal af to, helst høvlede brædder (ca. 22 mm tykke og 120-150 
mm brede). Linealen skal være 40 cm længere end det tømmer, der skal saves. 
Lav den ikke længere end nødvendigt. 
 
Brug gerne monteringsvinkler og brug trælim for at få et stærkt fæste og ret 
vinkel. Det er vigtigt at hjørnet, som det mobile savværk skal løbe efter, blive 
nøjagtigt lige. Brædderne som linealen bygges af må godt være en smule bøjede 
men de må ikke være skæve. 
 
Målet fra hjørnet til det andet bræts kant skal være 50 mm på den side som ikke 
forstærkes med monteringsvinkler. 
 
Sørg for at vinklen mellem brædderne bliver 90 grader langs hele kanten. 
 
Forstærk og ret op med træklodser på linealens underside hvis det er nødvendigt. 
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Arbejdspladsen 
 
Indret en god arbejdsplads. Jorden skal være plan. Det nemmeste er, at lægge 
stammen, der skal saves, op på tværs over to andre parallelle stammer eller bjælker, 
som er jævne og plane. 
 
Stablen må ikke være højere end 50 cm. 

 
Hvis stammer anvendes som underlag skal disse forhindres i at kunne rulle 
sidelæns, f.eks. med kiler. 

 
Sørg for at der ikke saves i modhældning. I så fald er det bedre at stablen, når 
savningen påbegyndes, er lidt højere, sådan at der opnås en smule medhældning, når 
der saves. 
 
30 mm høje stødklodser skal fastgøres i underlaget på hver side af stammen. Dette 
for at forhindre stammen i at glide sidelæns, når det mobile savværk skydes igennem 
stammen og også for at forhindre stammen i at rulle ned mod operatøren.  
 

Risiko for alvorlig skade. 
 
Hvis der arbejdes i nærheden af en stabel med stammer. Fixer stablen med kiler 
og et kraftigt spændebånd rundt om de forreste stammer sådan at stablen ikke 

kan styrte ned. 
 

Hold arbejdspladsen fri for værktøj, træstykker, spåner og andre ting, som man 
kan falde over. 
 
Risiko for klemmeskader hvis stammen, der arbejdes på, falder ned. 
 
Sørg altid for, ved hjælp af kiler eller anden fixering, at forhindre at stammen kan 
rulle ned fra stablen. 

 
Savning: 
Forbered savningen. 
Det er en fordel hvis stammene, der skal saves, er skåret lige over i enderne. I 
begyndelsen kan det være godt at rette stammerne til i top- og rodenden. Gå ud fra 
stammens centrum når du måler. Brug en 6 mm filtpen som modsvarer linjen i 
savsnittet. 
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Første savsnit  

1. Fixer stammen med kiler 
2. Sæt linealholderne i stammens ender, lidt under det 

niveau, hvor første savsnit skal ligge. Brug vaterpas for at 
få dem lige. 

3. Fastgør linealen mod linealholderne med skruetvinger. 
4. Løsn skruetvingerne hvis linealen skal finjusteres, så 

savsnittet lægges præcis, der hvor det ønskes. Kontroller 
ved hjælp at det mobile savværks indstillinger. Linealholderne må ikke stikke op 
over linealen. 

5. Det er godt hvis linealen ligger mod stammen. Gør den ikke det, eller hvis 
stammen er længere end 2,5 m, sæt da en kile mellem linealen og stammen og 
skru en skrue gennem lineal, kile og stammen. 

6. Drej stammen med linealen ca. 25-45 grader, sådan at sværdet kommer til at 
pege lidt nedad når der saves. Dette letter savningen og det bliver lettere at 
opnå et perfekt resultat. 

7. Fixer stammen sådan at den ligger fast, når den belastes af det mobile savværk. 
Det er en forudsætning for at savningen kan foregå sikkert og uden problemer. 
En måde at fixere stammen på er, at skrue et bræt fast i stammens afslutning, 
som låser mod jorden. 

Risiko for tipning. Kontroller altid at stammen er godt fixeret. 
 

Anvend til formålet egnede skruer til fixering af stammen. Mindst to stk. 
træskruer med dimensionerne 4 x 80 eller større. 
 
Start ikke motorsaven før både det mobile savværks og motorsavens manual 
samt sikkerhedsforskrifter er læst og forstået. 

 
Udfør altid ”kontrol før start” som beskrevet på side 4 før hvert savsnit. 
 

8. Start altid motorsaven med kædebremsen slået til. Løsn aldrig kædebremsen 
før end saven ligger i korrekt position på trælinealen. 

9. Sav første snit. 
10. Se sikkerhedsforskrifterne på side 5, ”efter hvert savsnit”. 
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Andet savsnit 
Løsn trælinealen fra stammen. Læg linealen på den savede 
yderside. Ret trælinealen så savskæret rammer rigtigt og søm 
den fast til den savede yderside. Alternativt kan savholderne 
anvendes. Fixer stammen. Sav den anden side. 

 
Det mobile savværks skala kan afvige en smule afhængigt 
af hvilken motorsav, der anvendes. Noter eventuelle 
afvigelser og tag hensyn til disse når dimensionspladens 
højde indstilles. 

 
Tredje savsnit 
Løsn trælinealen fra stammen. Indstil dimensionspladen til den 
ønskede tykkelse. Fixer stammen. Kontroller nøje, at der ikke 
saves i underlaget eller stammens fixering. Sav planken ud. 

 
Forsøg ikke at styre savsværdet når der saves. Det er bedst 
hvis det mobile savværk presses lige fremad med 
motorsavens bøjlehåndtag. Hold hånden langt nede på 
bøjlehåndtaget, så går anordningen bedre. Med den anden 
hånd holdes motorsavens gashåndtag men uden at trykke opad eller nedad. 
Det vigtigste er at hvert snit laves på samme måde og det er lettest når det 
mobile savværk, i så stor udstrækning som muligt, får lov til at styre sig selv. 

 
Resterende savsnit   
Stil blokken op. Fixer stammen. Indstil dimensionspladen til den 
ønskede tykkelse. Vær påpasselig med, at der ikke saves i noget, 
ved de sidste snit. 
 
Kantning ad brædder   
For at få et bedre udbytte, gem da de ukantede brædder indtil der er et antal brædder med 
ca. samme bredde. 
 

1. Læg et bundt med brædder ovenpå hinanden med linealen 
øverst. 

2. Ret savsnittet og klem brædderne sammen med en skruetvinge. 
3. Stil dem op og fixer stakken. Sav efter at ”kontrol før savning” er 

udført. 
4. Læg stakken ned og løsn forsigtigt linealen, sådan at 

bræddernes position ikke ændres. 
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5. Mål ud hvor det næste savsnit skal ligge og klem brædderne og linealen sammen 
med tvinger. 

6. Stil dem op og fixer stakken. Sav efter at ”kontrol før savning” er udført. 

 
Krav til savpræcision 
 
Træ er et levende materiale. Der vil altid være spændinger i træet, som dannes når træet 
vokser. Disse spændinger er træets ”muskler” som hjælper træet med at stå i mod de 
belastninger det udsættes for, som f.eks. et stejlt underlag, ujævnt fordelte grene eller en 
hård sydlig vind. Spændingerne opstår selv om træet er blevet tørret. Træ krymper som 
bekendt og når der er forskel på tørhedsgraden i kerne og yderside, eller overside og 
underside opstår der kraftige spændinger. Når der saves i stammen frigøres disse 
spændinger og træet bøjer sig mens der saves i det. 
 
Løvtræ har ofte flere spændinger end gran- og fyrretræ. 
 
Når der saves med lineal og der alligevel forekommer store målafvigelser er det oftest pga. 
af dette fænomen. 
 
Planketykkelsen har også noget at sige. Der vil være mindre afvigelser på f.eks. en 10 cm 
bred planke end på en der er 20 cm bred. 
 
De nedenfor angivne normale målafvigelser gælder for stammer under 3,5 m med en 
diameter under 40 cm og med små spændinger. 
 
Målafvigelse – Det mobile savværk 
Målafvigelsen afhænger dels af det foregående snit som dimensionspladen styrer mod 
dels af hvor godt anordningens sideanhold ligger mod stammen. 
 
Bjælkens tykkelse, tættest på saven, styres af dimensionspladen. Her burde der sjældent 
opstå en afvigelse større end 1 mm. 
 
Bjælkens tykkelse, længst fra saven, styres af sideanholdet. Jo tyndere bræt der saves 
desto dårligere styrer sideanholdet. 
 
(Bemærk at dimensionspladen ikke nødvendigvis skal ligge plant mod bjælkens overside. 
Det er sideanholdet, som styrer sværdets vinkel.) Bortset fra det første snit bør afvigelsen 
ikke blive støre end +/- 2 mm på 15 cm bredde (F.eks. 18 mm på det tyndeste sted og 22 
mm på det tykkeste). 
 
En fordel ved det mobile savværk er, at den i princippet er ufølsom overfor spændinger i 
træet. Skulle stammen bøje sig under savningen følger saven med og brættets tykkelse 
påvirkes ikke. 
 
Målafvigelse - med lineal 
Dette afhænger naturligvis af hvor lige linealen er og hvor lige og stabilt den er monteret 
på stammen. Trælinealen anvendes normalt kun til savning af to snit i vinkel. En 
vinkelafvigelse på 1 grad (ca. 3 mm på 15 cm) må anses som et godt resultat. 
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Fejlfinding/justering 
 
Forkert vinkel på bjælken 
Hold højre hånd så langt nede på motorsavens bøjle som mulig, derved mindskes 
risikoen for at saven ”hakker” når den skydes fremad. 
 
Vinkelfejl skyldes hovedsagligt tre faktorer: 
Fejlagtig justering af det mobile savværks styreplade, fejlende skæreudstyr eller 
mangelfuld fastgørelse af linealen i stammen. 
 
Bruges der aluminiumslineal og linealholdere,  har sværdets vinkel ingen indflydelse 
på den savede bjælkes vinkel. Den bliver ret uanset hvor skævt sværdet er. 
 
Jo længere lineal der anvendes desto større er risikoen for at linealen drejer sig under 
savningen, hvilket vil give en vinkelafvigelse, 
 
Justering af det mobile savværks styreplade og ruller 
Når det mobile savværk anvendes uden lineal indstilles vinklen ved, at styrepladen og 
rullerne (nr. 4 side 7) justeres ud eller ind. Grundindstilling: Først skal rullerne stilles 
langs med styrepladen. Derefter stilles styrepladen langs med dimensionspladens 
sideanhold. Stilles styrepladen og/eller rullerne længere ud fra bundpladen tipper 
sværdet nedad, stilles de længere ind tipper sværdet opad. De ydre ruller skal ligge 
mod bjælkens side. 
 
Støtteskrue under sværdet 
Grundindstilling: Skruen under sværdet (G på side 7) skal stilles således at den tager 
fat i sværdet uden at trykke det opad. Hvis sværdet skal justeres kan skruen forhøjes 
så sværdet trykkes opad. Ligger skruen lidt under sværdet kommer sværdet til at 
trykke ned mod skruen så snart savningen påbegyndes. 
 
Tips 

Indstillingerne bliver lettere og savepræcisionen højere jo kortere stammer der 
saves. Hvis man er uvant med udstyret, begynd da med korte stammer. 
 
Et bedre resultat opnås hvis der saves i nyfældet træ. Tørre eller delvist tørre 
stammer får spændinger. Arbejdes der med stammer med spændinger, skær 

dem da i så korte længder som muligt. 
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Tips til arbejdspladsen 

En mulighed er at bygge et stammebord, eventuelt med stammetrappe som 
illustreret i nedenstående figur. 

 

 
Med stammeholderen fastholdes stammen hele tiden for at kunne arbejde 
sikkert. Skru stammeholderen fast igennem de tre huller.  

 

 
Tips til savning men lineal af træ   

Når der saves lange stammer, lad da linealen hælde 20-30 grader fremad og lad 
den hvile mod stammens side, Dette mindsker belastningen på indfæstningerne 

i stammens ender og linealens tendens til at hænge ned. Vær opmærksom på ikke at 
save i noget med sværdets spids. 
 

Lav en træskabelon for at se hvor savsnittet kommer. Gå ud fra linealens 
overside. 
 
Sav bordplader i ét stykke af store stammer. Brug dobbelt- linealer og langt 
sværd med topstyring. 
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Tips til savning med trælineal 

Mal gerne trælinealen og opbevar den tørt, så kan den holde sig lige i mange år. 
 
Du kan bygge et støtteben til linealen. Anvend et kraftigt hængsel og et bræt i 
passende længde. Sæt støttebenet fast midt på linealen. 

 
Hvis en batteridreven skruemaskine ikke ønskes anvendt, fastgør da en 
bitsholder alt. skruetrækker uden håndtag i et borsving. Det fungerer perfekt og 

batteriet skal aldrig skiftes! 
 
 
Tørring af træet 
 
Når træet er savet skal det tørres. Visse konstruktioner kan bygges af utørret træ, men 
husk da på, at det vil krympe ca. 5 % i bredde og højde. Træet kan endda krympe 0,3 
% i længden men dette kan man oftest se bort fra. For at undgå rådskade bør du ikke 
bruge råt træ på steder hvor luften har svært ved at cirkulere. Yderligere et godt råd: 
Du bør ikke slå to søm i ved siden af hinanden, da vil brættet næsten helt sikkert 
sprække i midten når det tørrer. Slå ét søm i, lad træet tørre og slå så senere det 
andet i. 
 
Et eksempel på hvornår man BØR bygge med råt træ er ved tømring. Da er det en 
fordel at væggen bliver tung og at bjælkerne forbliver formbare fordi de skal presses 
ind i hinanden. 
 
Men tilbage til normaltilfældet. Når træet er savet skal det tørres. Gøres dette ikke 
korrekt er der risiko for, at det skades af svampeangreb. 
 
Den bedste årstid til tørring udendørs er foråret.  Den relative fugtighed i luften er 
meget lav hvilket gør, at træet tørrer på nogle uger. Træ er hygroskopisk hvilket 
betyder, at det optager fugt når luftfugtigheden er høj og tørrer når luften er tør. 
 
Skær til underlag, gerne nogle lidt kraftige stykker, f.eks. 5”5, for at få træet op fra 
jorden, som skal være tør, plan og fri for vækster. Læg et underlag med højst 1 m 
mellemrum. Sørg for, at de ligger plant. Opstablingen bør stå i øst-vestlig retning. 
Skær spredere/pinde til. dvs. lige tykke, tørre ribber i størrelsen 1x1” eller 2x2” i 
samme længde som underlaget (Materiale til disse kan du få ved at tage et ekstra snit 
når du kanter dine brædder). 
 
Læg det første lag brædder på underlaget. I bunden af træstabelen bør du lægge 
brædderne spredt, for at øge luftgennemstrømningen. Jo højere stablen kommer op 
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jo tættere kan brædderne lægges. Træet skal dog ikke lægges tættere end 
bræddernes tykkelse (50 mm tykke brædder bør ligge med et mellemrum på 50 mm). 
Brædderne som stables skal være lige tykke. Læg en spreder/pind henover hvert 
underlag inden næste lag lægges på. Det er vigtigt at sprederibberne ligger præcis 
midt for hinanden i alle lag for at brædderne ikke skal blive bøjede. 
 
Jo højere der stables desto bedre tryk får man på brædderne. Øverst kan der lægges 
et tag af f.eks. plast, blik eller masonit for at beskytte mod regn, men lad siderne være 
åbne. Læg noget tungt på taget sådan at også det øverste lag ligger i pres. 
 
Skal træet anvendes til finere snedkeropgaver bør det opbevares i et opvarmet lokale 
i yderligere 3-4 uger (længere tid for større dimensioner) eller tørres i et tørreanlæg 
for at opnå et perfekt resultat. 
 

 
Skæreudstyret 
 
Nye kæder og sværd skal smøres inden de anvendes. Læg lidt smørefedt i kædesporet 
sådan at kæden har smørring fra første omdrejning. Det samme gøres når der sættes 
en ny kæde på et brugt sværd for at være på den sikre side. Hæld også lidt olie på det 
nye udstyr og lad det trække nogen minutter inden saven startes. Kør sværdet og 
kæden 30 sekunder og stræk kæden ud igen, inden det første snit lægges meget 
forsigtigt. Derefter kan der saves med normalt ladetryk men hold ekstra øje med 
kæden i starten. En ny kæde udvider sig ganske meget og kan have behov for at blive 
spændt mellem hvert snit. 
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Vær opmærksom! 
Afbryd straks 
Holdes skæreudrustningen i god stand får du korrekte mål på træet og kæde og 
sværd holdere længere og savningen går hurtigere. 
 
Ved kløvsavning i savværk udsættes udstyret for ekstreme belastninger. Både 
motoreffekten og ladetrykket er flere gange højere end ved skovarbejde og 
saveintervallet er betydeligt længere. Dette stiller særlige krav til ”savmesteren”. Når 
der saves hårdt, tørt eller groft træ er det ekstra vigtigt at være opmærksom og at 
skæreudstyret er i god stand. 
 
Ved mistanke om at noget ikke er i orden skal du afbryde savningen med det samme. 
Afbryd arbejdet hvis: 
 

• Ladetrykket skal øges 
• Spånerne bliver finere end sædvanligt 
• Skæreudstyret bliver varmt 
• Der saves skævt 

Sædvanligvis skyldes driftsforstyrrelser at kædes skal slibes, men det kan også være 
andre fejl som der skal tages hånd om, hvilket der kan læses mere om i det følgende: 
 
Kæden (slib i tide) 
Det er ganske normalt at savkæden skal slibes efter 3-4 stammer hvis der saves i 
almindeligt gran- eller fyrretræ, men dette kan naturligvis variere meget. Det er 
hovedsageligt skæren i bark, der slider på tændernes skarphed. Træ som har stået 
tæt på en vej eller er beskidt af anden årsag, giver stor slitage. Forskellige træsorter 
kan være mere eller mindre vanskelige at save og tørt træ slider altid mere end friskt. 
Er træet absolut rent, hvis det er fældet på sne eller hvis stammerne afbarkes, kan der 
saves længe inden kædes skal slibes. 
 
Der findes ingen regler for hvor længe, der kan saves, det må bedømmes 
kontinuerligt under drift. 
 
Det vigtigste med kæden er: Højre- og venstretænderne skal være filet lige meget. En 
ujævnt filet kæde kan styre forkert og øge slitagen på sværdet. Rytterne skal holdes på 
lige niveau og frem for alt, så må kæden aldrig blive slap 
 
Filning 
Et godt resultat kan både opnås med hånd-filning og med en elektrisk kædesliber. 
Maskinel slibning er hurtigere og nemmere. Ved manuel slibning anbefales en 



  
  

 

 
 20 MAN mobilt savværk 9053160 DK V1 
P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 www.p-lindberg.dk 
Tlf: 70212626 DK6600 Vejen e-mail: salg@p-lindberg.dk 

dobbeltfil med indbygget rytterfil. Det er meget lettere at gøre kæden skarp, hvis man 
har en rigtig arbejdsplads. Sæt motorsavens sværd i en skruestik eller en savtvinge. 
Byg gerne et bord ved siden af savværket, hvor der kan arbejdes med slibning og 
andet vedligehold af saven. Har man en elsav behøves en fileklo for at holde kæden 
fast ved manuel filning. 
 
Det er nemt at file en PMX-kæde. Hold filen lige over sværdet (90 grader mod 
sværdets fladside) og hold en ca. 10 graders vinkel på savtænderne. Fil tænderne 
indefra og ud. Fil først den ene sides tænder og derefter den anden. 
 
Bevar æggen i kromlaget! 
Skæretænderne på en motorsav er belagt med 
et meget tyndt kromlag. Det giver en skarp og 
slidstærk æg. Så længe æggen er i kromlaget har 
man en perfekt skarphed på savkæden. Hvis 
savningen ikke afbrydes så snart der ses tegn på 
at kæden har tabt skarpheden, er der 
umiddelbar risiko for at kromlaget bliver så 
deformeret, at du ikke når frem til kromlaget når 
kæden files næste gang. Kæden kan godt blive 
skarp men den vil blive sløv igen meget hurtigt 
eftersom den nye æg ikke ligger i kromlaget. For 
at reparere skaden skal en stor del af tanden 
files bort. 
 
Files der konsekvent inden kæden bliver sløv, bliver slitagen på kæde og sværd 
minimal. Bare et eller to lette tag med filen, så er tanden skarp igen. Dette betyder at 
kæden holder længere hvis der files ofte. 
 
Rytterne 
Da savtandens overside har en svag hældning, vil 
æggen komme længere ned hver gang kæden 
slibes. Rytterne (understillingsfremspring) som 
styrer hvor meget træ tanden skal tage med, skal 
derfor files ned i samme takt som savtanden. Files 
rytterne ikke, vil sværdet blive ødelagt, da 
ladetrykket skal øges for at kæden kan save. Slibes 
rytterne for meget ned, kan det føre til kast, 
kædebrud og dårligt saveresultat. 
 
Det er altså vigtigt at rytterne holdes på korrekt niveau; 0,6-0,7 mm under 
skæretændernes æg. Dette kan være svært at måle, men anvendes en Pferd filemåler 
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med rundfil til tanden og en fladfil til rytterne, får du altid den korrekte understilling 
på rytterne. 
 
Spænding af kæden 
Sørg for at have korrekt kædespænding. For hårdt spændt kæde kan skade sværdets 
støttehjul og for slap kæde forårsager stor slitage lige efter sværdspidsen, sådan at 
der dannes en lille fordybning. Nye kæder strækkes ud og skal spændes regelmæssigt 
efter de første minutters drift. Kæden skal spændes sådan, at man med tommel- og 
pegefingeren kan trække hele kæden ud af sværdets spor og sådan at den springer 
tilbage når den slippes. 
 
Kædeolie (sej olie er bedst) 
Et højt ladetryk kræver savværksolie 
Et savsværd er et glideleje, hvor kædeolien danner en film som barriere mellem kæde 
og sværd. Så længe oliefilmen er hel, er slitagen minimal. Mangler oliefilmen på grund 
af for højt ladetryk eller på grund af svigtende oliekvalitet eller oliemængde, kommer 
stål til at køre mod stål og sværdet slides meget hurtigt. Selv savkædens underside vil 
blive slidt hvilket kan føre til kædebrud. 
 
Jo sejere olie desto bedre 
En sej olie følger med rundt om sværdspidsen og smører sværdet hele vejen. Den 
kædeolie som sælges varierer en hel del både når det gælder pris og kvalitet. De 
bedste vegetabilske olier har lige så gode smøreegenskaber som mineralsk olie. 
Årsagen til stor slitage på sværdet er ofte, at der er anvendt en olie med for lille 
tilsætning af ”sej-gørerer”. Man kan få en vis fornemmelse af en kædeolies egnethed 
til brug i savværker ved at tage en lille dråbe olie mellem tommel- og pegefinger og 
trække dem fra hinanden. Hvis det er en god olie, dannes et større antal lange, fine 
tråde. 
 
Hvis saven skal stilles bort i længere tid, skal der først køres lidt mineralsk olie 
gennem pumpen. En vegetabilsk olie kan hærde efter nogen måneder. 
 
Hold rent 
Hold savens sværdfæste, sværdets indfæstning og oliekanalen rene og fri for spåner 
og farveflager, som kan forhindre olieflowet. Spån og flager kan også forårsage 
olielækage og dermed hæmme smøringen. 
 
Advarsel om for højt ladetryk 
Hvis der f.eks. saves med sløv kæde eller hvis kædens ryttere er for høje, kan trykket 
på oliefilmen blive så stort, at oliefilmen brister. Kæden fungerer så som en fil mod 
sværdbommene og sværdet slides ned på meget kort tid. Et eneste snit kan give 
synlige skader. 



  
  

 

 
 22 MAN mobilt savværk 9053160 DK V1 
P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 www.p-lindberg.dk 
Tlf: 70212626 DK6600 Vejen e-mail: salg@p-lindberg.dk 

 
Når der kantes brædder udsættes sværdet for store belastninger. Hele ladetrykket 
optages af en lille del af sværdet. Bare nogle få brædder, som kantes i højeste fart, 
kan forårsage en fordybning i sværdbommen. Sav aldrig hurtigere end man gør på en 
5” bjælke. 
 
Sværdet (skal også passes!) 
Man kan let tro, at det er sværdets skyld, hvis noget går galt. I de fleste tilfælde er det 
dog omstændighederne rundt om sværdet, der afgør dets levetid og præstation. 
 
Fil bommene 
Kontroller at sværdets bomme er lige og plane hver gang savkæden udskiftes. UKF-
kantfil er et specialværktøj til slibning af bommene men det går også fint med en 
almindelig fladfil eller en slibeskive med vinkelanhold. Sværdet skal kunne stå lige på 
bommene på et plant underlag. 
 
Når bommene er nedfilede, sådan at drivkæden bunder i kædesporet, er sværdet 
nedslidt. Sværdet vil da save meget skævt og der ses let slid på drivlænkernes 
nederste spids. 
 
Sporbredde  
Sporet, altså afstanden mellem bommene, skal være 1,40 - 1,45 mm når kæden er 1,3 
mm (PMX-kæde). Hvis afstanden er større, er der risiko for, at sværdet slides hurtigere 
og savydelsen kan blive ringere. 
 
Kontroller retningen 
Sværdet skal pege helt nøjagtigt ligeud i saveretningen. Ganske små afvigelser på en 
tiendedel mm bevirker, at sværdet slides skævt og hurtigt. Et skævt sværd giver også 
dårligere saveydelse og i værste fald et vaskebrætsagtigt mønster på træet. 
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Kontrol: 
Rengør sværdfæste og sværd. Hvis farven er begyndt at skalle af fra sværdets fæste 
skal den skrabes helt fra anlægsfladerne. Monter sværdet uden kæde. Fastgør en ca. 1 
m lige stang med tvinge 90 grader, tværs over sværdet. Mål afstanden mellem 
linealens overkant og hver ende på stangen. Hvis differencen er mere en 1 mm, træf 
da nedenstående foranstaltninger. 
 

 
 
(1 mm difference på stangen betyder ca. 0,1 mm på sværdet) 
 
Læg tynde skiver mellem bundpladen og de to ruller, på for og bagsiden indtil stangen 
er parallel med linealen. (Årsagen til at sværdet kan hælde imod saveretningen er, at 
ydersiden på motorsavens koblingskåbe ikke altid er helt plan mod sværdet). 
 
Drevet (udskift for hver fjerde kæde) 
Hvis drivkæden brister kan det skyldes at kæde og drev ikke kører godt sammen. Det 
er bedst at vekselkøre 4 kæder på et kædedrev og når kæderne er brugt op, så 
udskiftes hele opsætningen. En helt ny kæde på et nedslidt drev kan, hvis man er 
uheldig, gå i stykker ret hurtigt. Det er heller ikke hensigtsmæssigt. at køre både en 
almindelig 3/8” kæde og en PMX-kæde på det samme drev. 
 
Normalt anbefales det at udskifte drevet efter to kæder men takket være 
vekselkørslen kan drevet klare 4 kæder. 
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Fejlfinding 
 
Små flager løsner sig fra sværdets bomme 
Dette påvirker ikke saveresultatet. Det er imidlertid et tegn på at sværdet er godt 
hærdet. 
 
Begge sværdbomme slides ned unormalt hurtigt 
For højt ladetryk / mangelfuld olietilførsel eller oliekvalitet / for høj temperatur på 
skæreudstyret. 
 
Den ene sværdbom slides hurtigere end den anden 
Sværdet sidder skævt i sværdfæstet. 
 
Sværdet bliver varmt 
Sløv kæde/ for højt ladetryk / for hårdt spændt kæde / mangelfuld olietilførsel eller 
oliekvalitet / hårdt træ. 
 
Der kommer et bølgeformet mønster på træet, som et vaskebræt 
Sværdet sidder skævt i sværdfæstet / Sværdsporet er blevet for bredt. 
 
Kæden knækker 
Ved drivkæden – udslidt drev. 
Ved skærekæden – kæden er nedslidt på undersiden pga. bristende oliefilm. 
 
En fordybning dannes i sværdbommene ved sværdets næsehjul 
For slap kæde.  
 
En fordybning dannes i bommene længst inde ved sværdfæstet 
For højt ladetryk ved kantning af planker og brædder. 
 
Der kommer finkornet spån og ladetrykket skal øges 
Kæden er sløv / rytterne er for høje. 
 
Der saves en smule skævt 
Kædens højre- og venstretænder er slebet uens / sværdbommene er ujævne / 
sværdet sidder skævt i sværdfæstet. 
 
Hvis sværdet ”farer afsted” når det går ud af stammen eller ikke følger saveoverfladen, 
når saven bakkes tilbage, saver det ikke lige. Men det kan være svært at afgøre om det 
er bevægelse i træet eller om det er skæreudstyret, som er årsag til fejlen.   
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Slitage her betyder, at der saves 
med for højt ladetryk eller dårlig 
kædeolie 

Slid her betyder at sværdet er slidt 
op 

Slitage her viser, at kæden er slap Slid her viser, at der er savet kanter 
med for høj fart 

Skævt slidte bomme betyder, at 
sværdfæstet er skævt 

Stort slid på begge bomme viser, at 
der er savet med for højt ladetryk 
eller med dårlig olie 
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Byg en bænk 
 
Fra stamme til færdig bænk på en time 
eller to. Du skal bruge motorsav, 
tommestok, vinkel, hammer og søm – 
du behøver ikke være særlig 
omhyggelig, bænken bliver fin uanset! 
 
Skæreliste: 
Skråsavede 2”7 (51 x 178 mm): 
2 stk. 185 cm, 2 stk. 35 cm. 
 
1 ¼”7 (32 x178 mm): 
1 stk. 140 cm, 4 stk. 35 cm. 
 
Byggeanvisning: 
 
Marker en bue på det 140 cm lange 
bræt (f.eks. ved at sætte en blyant i en 
150 cm lang snor og sætte den anden 
ende af snoren fast 142 cm fra 
brættets midte). Lad buen gå ind til 
knapt halvdelen af brættets midte. Sav 
efter linjen med en motorsav. 
 
Søm to af benene (A) i det buede bræt. Sørg for at det buede bræt ikke stikker uden 
for benbrættet. Marker midten på de korte skråsavede brædder (B) og søm dem fast 
på benene, midt for det buede bræt. Lad det skråsavede stykke stikke 3-4 mm over 
benbrættet og det buede bræt. 
 
Søm de andre to ben på (C). 
 
Skær benbrædderne (C) af med motorsaven i en lige linje (D) mellem de korte 
skråtsavede brædders (B) øvre hjørne og benenes nedre hjørne. 
 
Læg de lange, skråsavede brædder (E) på og søm dem fast i de korte, skråtsavede 
brædder med 1 cm mellemrum. 
 
Til sidst skæres alle grove kanter med en skarp kniv. 
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For at lave de to skråsavede brædder: 
Lav en 7” bjælke som er 221 cm lang. Sav et diagonalt snit ved at 
stille den korte arm ved siden af hakket i bjælken. Understøt linealen 
med træpinde sådan at den ikke bevæger sig når der saves og sørg 
for at stammen er ordentligt fixeret. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 
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