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Componente furnizate  
 
1. Mânerul din spate  6. Lamă de ghidare  11. Apărătoare posterioară  
2. Trăgaci 7. Lanţul ferăstrăului  12. Şină zimţată (opritor de tip 

menghină) 
3. Capacul orificiului de 
umplere pentru ulei  

8. Pârghie 13. Buton de deblocare 

4. Mânerul din faţă  9. Carcasa pinionului  14. Opritorul lanţului  
5. Apărătoare frontală  10. Vizor pentru nivelul uleiului  15. Manşon  
 

Explicaţii desenelor generale 
 
1. Buton de blocare 11. Strângere 21. Vizor 
2. Trăgaci 12. Pârghie 22. Şină zimţată  
3. Apăsare 13. Jos 23. Zona de cădere a copacului  
4. Slăbire 14. Înalt 24. Caneluri de direcţionare a uleiului  
5. Carcasa pinionului  15. Tijă de ghidare  25. Orificiu de umplere cu ulei  
6. Disc de reglare  16. Lanţul ferăstrăului  26. Piuliţă de împingere  
7. Ştift de ajustare  17. Capacul orificiului de umplere  

      cu ulei  
27. Şurubelniţă cu cap crestat   

8. Cârlig 18. Apărătoare 28. Filtru 
9. Orificiu  19. Blocare  29. Pinion  
10. Orificiu mic  20. Deblocare   
 
SPECIFICAŢII 
Model UC3020A         UC3520A UC4020A  
Viteza maximă a lanţului (m/s)  13.3  
Distanţa de tăiere  300 mm           350 mm 400 mm 

Tip  90SG Lanţul 
ferăstrăului  Distanţã 3/8" 
Nivelul puterii acustice L WA av 
dB (A) la EN 50144-1 1>  105.3 

Nivelul presiunii sonore L pA av 
dB (A) la locul de muncă la EN 
50144 -1 1) 

92.3 

Acceleraţia vibraţiei a h,w av, 
ISO 50144-2-13 1) – Mânerul 
din faţă m/s2 

3.4 3.9 

Mânerul din spate m/s2  4.0 4.5 
Pompa de ulei Automatică  
Capacitatea rezervorului de ulei 
(I)  0.20 

Transmisia energiei  Directă  
Frâna lanţului  Manuală  
Frână de siguranţă   Mecanică  
Lungime totală (cu tija de 
ghidare)  436 mm 

Greutate netă 3,8 kg 

Cablu de extensie (opţional)  DIN 57282/HO 7RN -F L=30 m 
max. 3x 1.5 mm2 
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1) Datele atribuie o greutate egală cu încărcătura maximă şi condiţii de operare la viteză maximă.  
• Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate 

fără o notificare prealabilă. 
Notă: Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară. 
Simboluri  
Mai jos sunt prezentate simbolurile folosite pentru aceasta masina. Asiguraţi-vă că înţelegeţi sensul 
lor înainte de utilizare. 
 

IZOLAŢIE DUBLĂ 
 
Atenţie:  este necesară o 
atenţie deosebită.   

Citiţi manual de folosire şi 
urmaţi avertizările şi 
instrucţiunile de folosire.  

Atenţie:  scoateţi imediat 
cablul din priză în cazul în 
care acesta este deteriorat!  

 
Atenţie:  recul!  
 
Protejaţi împotriva ploii şi a umezelii!  
 
Folosiţi o cască, ochelari şi căşti de protecţie!  
 
Purtaţi mănuşi de protecţie!   
 
Scoateţi cablul din priză!   
 
Primul ajutor  
 
Reciclare  
 
Marcare CE  
Lungimea maximă permisă a tăieturii  
 
Direcţia de mers a lanţului  
 
Ulei pentru lanţ  
 
Eliberarea/ aplicarea frânei cu lanţ  
 
Interzis!  
 
 
 
 

Numai pentru ţările membre UE.  
Nu aruncaţi echipamentul electric în acelaşi loc cu gunoiul menajer!  
Conform Directivei Comunităţii Europene 2002/96/EC privind echipamentele  electrice şi 
electronice scoase din uz şi implementarea acesteia în conformitate cu legislaţia naţională, 
echipamentele electrice care au ajuns la finalul duratei de viaţă trebuie colectate separat şi trimise 
unei unităţi de reciclare.  
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Scopul utilizării 
Maşina este folosită la tăierea cherestelei şi 
buştenilor.    
 
Sursa de alimentare 
Maşina se va alimenta numai de la o sursă de 
curent alternativ monofazat,  cu un voltaj egal cu 
cel indicat pe plăcuţa de identificare a maşinii.  
Având dublă izolaţie conform standardelor 
europene, se poate conecta la o priză de curent 
fără contacte de împământare.  
 
Pentru sistemele publice de joasă tensiune 
cuprinsă între 220V şi 250V  
Operaţiile de comutare a aparatului electric pot 
provoca fluctuaţii de voltaj. Operarea acestei 
maşini în condiţii de alimentare improprii poate 
avea efecte secundare în ceea ce priveşte 
operarea altor echipamente. La o impedanţă 
nominală mai mică sau egală cu 0,35 Ohmi se 
presupune că nu vor fi efecte negative.  Sursa de 
alimentare folosită pentru această maşină trebuie 
protejată cu o siguranţă sau cu un întrerupător 
protector cu declanşare lentă.  
 
INSTRUCŢIUNI DE PROTECŢIE  
AVERTISMENT: 
Când folosiţi echipamente electrice, trebuie 
luate anumite măsuri de siguranţă de bază , 
inclusiv următoarele, pentru a reduce riscul 
incendiilor, electrocutării şi accidentelor. Citiţi 
şi păstraţi toate aceste instrucţiuni înainte de 
a utiliza produsul.  
 
Pentru funcţionarea în siguranţă: 
1.Păstraţi locul de muncă curat. 

Dezordinea favorizează producerea de 
accidente. 
2.Lucraţi în condiţii corespunzătoare. 

Nu expuneţi maşina în ploaie. NU folosiţi 
maşina în locuri cu umiditate mare. Zona de 
lucru trebuie să fie bine iluminată. Nu folosiţi 
maşina în locurile unde există riscul de 
producere de incendii sau explozii. 

3.Protejaţi-vă împotriva electrocutării 
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele 
împământate (de ex. conducte, radiatoare, 
aragazuri, frigidere). 

4.Nu permiteţi accesul copiilor în zona de 
lucru 

Nu lăsaţi vizitatorii să atingă maşina sau cablul 
de extensie.  Vizitatorii nu trebuie să aibă acces 
la zona de lucru. 

5.Depozitaţi maşina într-un loc sigur. 
Atunci când nu o folosiţi, maşina trebuie să fie 
păstrată într-un loc uscat, închis şi ferit de 
accesul copiilor. 

6.Nu forţaţi maşina. 
Folosiţi maşina în scopul şi regimul pentru care 
a fost creată. 

7.Folosiţi maşina potrivită. 
Nu utilizaţi maşini mici şi nici nu folosiţi 
accesorii pentru lucrări grele  Nu utilizaţi 
maşinile în alte scopuri decât cele prevăzute, 
de exemplu nu folosiţi ferăstrăul circular pentru 
a tăia trunchiuri de copaci. 

8.Îmbrăcaţi-vă corespunzător. 
Nu purtaţi haine largi sau bijuterii deoarece se 
pot prinde în părţile rotative ale maşinii. Se 
recomandă purtarea de mânuşi de cauciuc şi 
încălţăminte antiderapantă atunci când lucraţi 
afară. Purtaţi cască de protecţie şi părul strâns. 

9. Folosiţi ochelari de protecţie şi antifoane. 
De asemenea folosiţi o mască dacă operaţiune 
de tăiere produce praf. 

10. Folosiţi echipamentul de absorbţie a 
prafului. 
Dacă maşina este prevăzută cu dispozitive 
de absorbţie şi depozitare praf, asiguraţi-vă 
că acestea sunt conectate şi folosite 
corespunzător. 

11. Nu forţaţi cablul. 
Nu transportaţi maşina trăgând-o de cablul de 
alimentare şi nu o smulgeţi brusc din priză. 
Feriţi cablul de alimentare de căldură, uleiuri 
sau muchii ascuţite. 

12. Asiguraţi-vă în timpul lucrului. 
Folosiţi cleme sau o menghină pentru a vă 
susţine în timpul lucrului.  Este mai sigur decât 
să vă folosiţi mâinile şi veţi avea ambele mâini 
libere pentru a utiliza maşina. 

13. Evitaţi poziţiile de lucru obositoare. 
Aveţi grijă să vă menţineţi în permanenţă 

echilibrul. 
14. Întreţineţi maşinile cu grijă. 

Păstraţi instrumentele de tăiere curate şi 
ascuţite pentru o utilizare mai bună şi mai 
sigură. Respectaţi instrucţiunile de ungere şi 
schimbare a accesoriilor. Inspectaţi periodic 
cablul de alimentare şi în caz de defecţiune 
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contactaţi un centru service. Inspectaţi 
periodic cablurile de extensie şi înlocuiţi-le, în 
caz de defecţiuni. Păstraţi mânerele uscate, 
curate şi nepătate cu ulei sau unsoare. 

15. Deconectaţi maşinile. 
Deconectaţi maşina când nu o folosiţi, înainte 
de efectuarea operaţiunilor de service şi atunci 
când schimbaţi accesorii cum ar fi discurile, 
vârfurile sau lamele. 

16. Îndepărtaţi cheile de scule. 
Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toate cheile 
înainte de a porni maşina. 

17. Evitaţi pornirea accidentală a maşinii. 
Nu transportaţi maşini conectate la reţea cu 
degetul pe butonul de pornire. Asiguraţi-vă că 
butonul este OFF înainte de a o porni. 

18. Folosiţi cabluri de extensie pentru exterior. 
Când folosiţi maşina în exterior, folosiţi numai 
cabluri de extensie pentru exterior. 

19. Fiţi permanent atent. 
Uitaţi-vă la ceea ce faceţi. Acţionaţi cu simţul 
răspunderii. Nu folosiţi maşina atunci când 
sunteţi obosit. 

20. Verificaţi părţile deteriorate. 
Înainte de a folosi maşina, trebuie să verificaţi 
dacă o apărătoare sau alte piese sunt 
deteriorate pentru a stabili dacă maşina va 
funcţiona corespunzător. Verificaţi dacă 
funcţionarea pieselor în mişcare este corectă, 
dacă există piese care se mişcă independent, 
prezintă rupturi sau alte defecţiuni ce 
afectează utilizarea lor. Toate piesele şi 
apărătoarele defecte trebuie reparate sau 
înlocuite la un atelier de service autorizat, 
dacă nu sunt date alte instrucţiuni în cartea 
tehnică a maşinii.  Toate întrerupătoarele 
defecte trebuie înlocuite la un service autorizat. 
Nu folosiţi maşina dacă întrerupătorul nu 
porneşte şi nu opreşte maşina corect. 

21. Avertisment 
Utilizarea altor accesorii şi dispozitive decât 
cele menţionate în acest manual prezintă 
pericol de rănire. 

22. Toate reparaţiile trebuie făcute de un 
specialist. 
Această maşină electrică respectă 
reglementările de securitate în vigoare. 
Reparaţiile trebuie făcute de un specialist 
folosind piese originale, altfel pot exista riscuri 
pentru securitatea utilizatorului. 

 

 
 
 
REGULI DE SECURITATE SUPLIMENTARE 
  
1. Citiţi manualul de utilizare pentru a vă 

familiariza cu modul de operare al 
ferăstrăului electric cu lanţ.  

2. Înainte de prima utilizare a ferăstrăului 
electric cu lanţ, aranjaţi să fiţi instruit 
asupra modului acestuia de operare.   În 
cazul în care nu este posibil, mai întâi 
exersaţi tăind lemn rotund pe o schelă 
înainte de a începe lucrul.  

3. Ferăstrăul electric nu trebuie să fie folosit 
de către copii sau de către persoane sub 18 
ani.  Persoanele peste 16 ani pot fi scutite 
de această interdicţie în cazul în care sunt 
instruite sub supravegherea unui expert.  

4. Lucrul cu ferăstrăul electric necesită un 
nivel ridicat de concentrare.  Nu folosiţi 
ferăstrăul dacă nu vă simţiţi bine.  Executaţi 
toate operaţiunile cu calm şi cu atenţie.  

5. Nu operaţi niciodată ferăstrăul sub influenţa 
alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.  
 
Modul corect de utilizare  
1. Ferăstrăul electric a fost conceput numai 

pentru tăierea lemnului.  
Nu îl folosiţi de exemplu pentru a tăia 
plastic sau ciment.  

2. Folosiţi ferăstrăul numai pentru operaţiile 
descrise în prezentul manual de utilizare.  
Nu îl folosiţi de exemplu pentru a tunde 
gardurile vii sau pentru alte scopuri 
asemănătoare.   

3. Ferăstrăul electric nu trebuie să fie folosit 
pentru muncile forestiere, cum ar fi pentru 
tăierea sau cioplirea copacilor.  Cablul 
ferăstrăului electric nu furnizează 
operatorului său mobilitatea şi siguranţa 
necesare pentru îndeplinirea acestor 
operaţii.  

4. Ferăstrăul electric nu este destinat uzului 
comercial.  

5. Nu suprasolicitaţi ferăstrăul electric.   
 
Echipamentul de protecţie personal 
1. Echipamentul trebuie să fie strâns pe corp, 

dar nu trebuie să îngreuneze mobilitatea.  
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2. Purtaţi următorul echipament de protecţie 
în timpul operării ferăstrăului:  

• O cască de protecţie testată, pentru a vă 
proteja de crengile care cad sau de alte 
obiecte similare;   

• O mască sau ochelari de protecţie;  
• Protecţie adecvată pentru urechi (căşti 

pentru urechi, antifoane obişnuite sau 
flexibile).  Analiza presiunii sonore a unei 
octave, la cerere.  

• Mănuşi de protecţie din piele;  
• Pantaloni lungi fabricaţi din material 

rezistent;  
• Salopetă de protecţie confecţionată din 

material rezistent la tăiere;  
• Încălţăminte cu talpă antiderapantă, cu vârf 

de oţel, şi realizate din material rezistent la 
tăiere;  

• O mască de protecţie, în momentul 
executării unor lucrări care produc praf (ex. 
tăierea lemnului uscat).  

 
Protecţia împotriva electrocutării.  

 
Ferăstrăul electric nu trebuie să 
fie folosit pe vreme ploioasă 

sau în medii umede, deoarece motorul electric 
nu este rezistent la apă.  

1. Băgaţi ferăstrăul numai în prize 
împământate din circuite electrice testate.  
Verificaţi ca voltajul sistemului să 
concorde cu cel de pe plăcuţa tehnică.  
Asiguraţi-vă că este montată o siguranţă 
16A.  Fierăstraiele folosite în aer liber 
trebuie să fie conectate la un întrerupător 
de circuit care funcţionează pe baza 
curentului rezidual, al cărui curent de 
operare nu depăşeşte 30 mA.  

2.  
În cazul în care cablul de 
conectare este deteriorat, 

scoateţi-l imediat din priză.  
 
Practici de lucru sigure  
1. Înainte de a începe lucrul, verificaţi dacă 

ferăstrăul electric se află în stare bună de 
funcţionare şi dacă se conformează cu 
regulamentele de siguranţă.  Verificaţi în 
mod special dacă:  

• Frâna lanţului funcţionează în mod 
corespunzător;  

• Frâna de siguranţă funcţionează în mod 
corespunzător;  

• Carcasele tijei şi pinionului sunt fixate în mod 
corespunzător;   

• Lanţul a fost ascuţit şi tensionat în 
conformitate cu regulamentele;  

• Priza cablului nu este deteriorată; A se vedea 
secţiunea "VERIFICĂRI".   

2. Asiguraţi-vă întotdeauna că firul pentru 
extensie folosit are secţiunea 
corespunzătoare (a se vedea secţiunea 
„SPECIFICAŢII”).  Atunci când folosiţi 
tamburul de cablu, desfaceţi complet cablul 
de pe bobină.  Atunci când folosiţi ferăstrăul în 
are liber, asiguraţi-vă că firul folosit este 
destinat folosirii în aer liber şi că este 
dimensionat corespunzător.  

3. Nu folosiţi fierăstrăul electric în apropierea 
substanţelor inflamabile sau a gazelor, 
deoarece motorul generează scântei şi 
prezintă risc de explozie.  

4. Lucraţi numai pe teren rigid şi purtaţi 
încălţăminte corespunzătoare.  Daţi o atenţie 
deosebită obstacolelor (de ex. cablului) din 
zona de lucru.  Daţi o atenţie deosebită 
zonelor în care umezeala, gheaţa, zăpada, 
lemnul proaspăt tăiat sau scoarţa face ca 
acestea să fie alunecoase.  Nu staţi pe scări 
sau pe copaci atunci când folosiţi fierăstrăul.  

5. Fiţi atenţi în special atunci când lucraţi pe 
terenuri în pantă, deoarece buturugile care se 
rostogolesc şi crengile pot prezenta un posibil 
risc.  

6. Nu tăiaţi niciodată deasupra înălţimii umărului.  
(Fig. 1) 

7. Ţineţi fierăstrăul cu ambele mâini atunci când 
îl porniţi şi îl folosiţi.   Ţineţi mânerul din spate 
cu mâna dreaptă şi mânerul din faţă cu mâna 
stângă.  Ţineţi mânerele bine cu degetele 
mari.  Tija şi lanţul nu trebuie să vină în 
contact cu niciun obiect atunci când fierăstrăul 
este pornit.  

8. Curăţaţi zona astfel încât să fie liberă de 
obiecte străine cum ar fi nisip, pietre, cuie, fire, 
etc. Obiectele străine avariază tija şi lanţul, şi 
pot cauza un recul periculos.  

9.  Fiţi foarte atenţi atunci când folosiţi fierăstrăul 
în apropierea gardurilor electrice.   Nu tăiaţi în 
gard deoarece fierăstrăul poate avea recul.   

10. Nu tăiaţi în pământ.  
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11. Tăiaţi bucăţile de lemn individual, nu în 
grămezi sau stive.  

12.  Evitaţi folosirea fierăstrăului în vederea tăierii 
ramurilor subţiri sau a rădăcinilor, deoarece 
acestea se pot prinde de fierăstrăul electric.   
Pierderea echilibrului reprezintă un risc.  

13.  Folosiţi un suport sigur (schelă) atunci când 
tăiaţi cherestea.  

14.  Nu folosiţi fierăstrăul electric pentru a 
îndepărta bucăţi de lemn sau alte obiecte.  

15.  Ghidaţi fierăstrăul electric astfel încât nici o 
parte a corpului dumneavoastră să nu se afle 
în aria de acţiune a fierăstrăului electric.  (Fig. 
2) 

16.  Atunci când vă mişcaţi între diverse 
operaţiuni de tăiere, puneţi în funcţiune frâna 
lanţului pentru a preveni ca lanţul să fie 
acţionat din greşeală.   Ţineţi fierăstrăul de 
mânerul din faţă atunci când îl mutaţi şi nu 
ţineţi degetul pe comutator.   Scoateţi cablul 
din priză atunci când luaţi o pauză sau când 
lăsaţi fierăstrăul electric nesupravegheat.    
Lăsaţi fierăstrăul electric acolo unde nu poate 
reprezenta nici un risc.  

17.  Scoateţi cablul din priză atunci când luaţi o 
pauză sau când lăsaţi fierăstrăul electric 
nesupravegheat.    Lăsaţi fierăstrăul electric 
acolo unde nu poate reprezenta nici un risc.  

 
Reculul  
1. În timpul lucrului cu fierăstrăul poate apărea un 

efect de recul riscant.  Efectul de recul apare 
atunci când vârful lamei (în special partea 
superioară) intră în contact cu lemnul sau cu un 
alt obiect solid.  Acest lucru face ca fierăstrăul 
electric să fie deviat în direcţia operatorului.   
(Fig. 3)  

2. Pentru a evita reculul, respectaţi următoarele 
precizări:  

• Nu începeţi niciodată să tăiaţi cu vârful lamei.  
• Nu folosiţi niciodată vârful lamei pentru tăiere.   

Fiţi foarte atenţi atunci când reluaţi operaţiuni 
de tăiere deja începute.  

• Începeţi tăierea cu lanţul mergând.  
• Ascuţiţi mereu lanţul în mod corespunzător.   

Mai ales, setaţi profundorul la înălţimea corectă 
(a se vedea secţiunea "Ascuţirea lanţului" 
pentru mai multe detalii).  

• Nu tăiaţi niciodată mai multe ramuri odată.  
• Când retezaţi o ramură, aveţi grijă ca tija să nu 

vină în contact cu alte ramuri.  

• Când retezaţi o ramură, feriţi-vă de trunchiurile 
copacilor din jur.  
Fiţi mereu atenţi la vârful tijei.  

• Folosiţi o schelă.  
 
 
Elemente de siguranţă  
1. Verificaţi întotdeauna elementele de siguranţă 

înainte de a începe lucrul.  Nu folosiţi fierăstrăul 
electric dacă elementele de siguranţă nu 
funcţionează în mod corespunzător.  

 
- Frâna lanţului:  

Fierăstrăul electric este dotat cu o frână a 
lanţului care face ca fierăstrăul să se oprească 
într-o fracţiune de secundă.  Aceasta este 
activată atunci când dispozitivul de protecţie 
este împins înainte.  Fierăstrăul electric se 
opreşte în 1,15 s, iar sursa de alimentare către 
motor este întreruptă.  

-  Frână de siguranţă:    (Fig. 4) 
 Fierăstrăul electric este echipat cu o frână de 
siguranţă care face ca fierăstrăul să se 
oprească imediat atunci când butonul ON/OFF 
este eliberat.   Acest lucru împiedică fierăstrăul 
electric să funcţioneze după ce a fost oprit, şi 
să prezinte astfel un risc.  

- Dispozitivul posterior şi cel frontal protejează 
utilizatorul de rănirea cu bucăţi de lemn care pot 
fi aruncate înapoi, sau de un fierăstrău electric 
rupt.  

- Dispozitivul de blocare al declanşatorului 
împiedică pornirea accidentală a fierăstrăului 
electric.   

- Opritorul lanţului protejează utilizatorul de răni 
în cazul în care lanţul sare sau se rupe.   

 
Transportul şi depozitarea  

Atunci când fierăstrăul electric nu 
este folosit sau este transportat, 
scoateţi cablul din priză şi 

montaţi manşonul furnizat o dată cu fierăstrăul.   
Nu căraţi sau transportaţi niciodată fierăstrăul 
cu lanţul fierăstrăului în stare de operare.  

1. Căraţi fierăstrăul numai de mânerul din faţă, cu 
tija îndreptată înapoi.  

2. Ţineţi fierăstrăul electric într-o cameră sigură, 
uscată şi încuiată, care să nu se afle la 
îndemâna copiilor.  Nu păstraţi fierăstrăul 
electric în aer liber.   
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Întreţinere  
1. Scoateţi cablul din priză înainte de îndeplinirea 

oricăror modificări sau de întreţinere.  
2. Verificaţi cablul de acumulare în mod regulat 

pentru a verifica dacă există defecte la nivelul 
izolaţiei.   

3. Curăţaţi fierăstrăul electric în mod regulat.  
4. Duceţi imediat la reparat orice componente de 

plastic.  
5. Nu folosiţi fierăstrăul electric dacă 

declanşatorul nu funcţionează în mod 
corespunzător.   Duceţi-l la reparat.  

6. Ferăstrăul electric nu trebuie modificat în nici 
un fel.   Siguranţa dumneavoastră poate fi 
pusă în pericol.  

7.  Nu efectuaţi alte lucrări de întreţinere sau 
reparaţii în afara celor descrise în manualul de 
utilizare.   Orice alte reparaţii trebuie să fie 
efectuate de către Service-ul MAKITA.  

8.  Folosiţi numai piese de schimb originale 
MAKITA şi accesorii compatibile cu modelul 
dumneavoastră de ferăstrău   Utilizarea altor 
piese de schimb creşte riscul unui accident.  

9.  MAKITA nu acceptă responsabilitatea pentru 
accidente sau avarii în cazul în care au fost 
folosite lame, lanţuri, piese de schimb sau 
accesorii neautorizate.   A se vedea secţiunea 
„Extras din lista de piese de schimb pentru 
lame şi lanţuri autorizate de ferăstraie.  

 

             Primul ajutor 
Nu lucraţi singur.  Lucraţi 
întotdeauna la distanţă mică de o 
a doua persoană.  

 
1. Păstraţi mereu la îndemână a trusă de prim 

ajutor.  Înlocuiţi imediat orice articole folosite 
din trusa de prim ajutor.  

2. Dacă veţi avea nevoie de ajutor în cazul unui 
accident, menţionaţi următoarele:  
• Unde a avut loc accidentul?  
• Ce s-a întâmplat? 
• Câte persoane au fost rănite?  
• Ce răni prezintă?  
• Cine raportează accidentul?  

 
NOTĂ: 
Persoanele cu probleme de circulaţie expuse la 
vibraţii excesive pot acuza răniri la vasele de 
sânge sau la sistemul nervos.  

Vibraţia poate duce la apariţia următoarelor 
simptome la nivelul degetelor, mâinilor sau 
încheieturilor:  Amorţeală, furnicături, durere, 
senzaţie de înţepături, modificarea culorii pielii 
sau a pielii.  În cazul în care prezentaţi una din 
aceste simptome, consultaţi un doctor!  
 

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI 
 
DESCRIERE FUNCŢIONALĂ   
ATENŢIE: 
• Asiguraţi-vă că aţi oprit ferăstrăul şi că l-aţi 

deconectat de la reţea înainte de a-l regla sau 
de a verifica starea sa de funcţionare. 

 
 
 
Funcţionarea întrerupătorului (Fig. 5) 
ATENŢIE: 
• Înainte de a branşa maşina la reţea, verificaţi 

dacă trăgaciul întrerupătorului funcţionează 
corect şi dacă revine la poziţia “OFF” (oprit) 
atunci când este eliberat. 

    Pentru ca trăgaciul întrerupătorului să nu 
poată fi acţionat accidental, maşina este 
dotată cu un buton de blocare.  

Pentru a porni maşina, apăsaţi butonul de blocare 
şi trageţi trăgaciul întrerupătorului.  
Eliberaţi trăgaciul pentru a opri maşina. 
 
MONTARE 
ATENŢIE: 
• Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi 

deconectat-o de la reţea înainte de a efectua 
vreo intervenţie asupra maşinii. 

 
Montarea sau demontarea lanţului ferestrăului  
ATENŢIE: 
• Asiguraţi-vă că aţi oprit ferăstrăul şi că l-aţi 

deconectat de la reţea înainte de a monta sau 
demonta lanţul ferăstrăului.  

• Purtaţi întotdeauna mănuşi atunci când 
montaţi sau demontaţi lanţul ferăstrăului.  

1.  Pentru a demonta lanţul ferăstrăului, puneţi 
levierul în poziţia verticală.  (Fig. 6) 

2.  Apăsaţi levierul, iar cu levierul astfel presat, 
întoarceţi-l în sens contrar acelor de ceasornic 
pentru a deşuruba piuliţa până când carcasa 
pinionului va fi eliberată.  (Presarea levierului 
duce la fixarea levierului în cadrul piuliţei.)  
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3. Rotiţi şaiba de reglare în sens contrar acelor 
de ceasornic pentru a elibera tensiunea 
asupra lanţului ferăstrăului.  

4. Îndepărtaţi carcasa pinionului.  
5. Îndepărtaţi lanţul ferăstrăului şi lama de 

ghidare din ferăstrăul electric.  
6. Pentru a instala lanţul ferăstrăului, montaţi un 

capăt al lanţului ferăstrăului în capătul lamei 
de ghidare, iar celălalt capăt în jurul pinionului.  
(Fig. 7) 
În acest moment, fixaţi lanţul ferăstrăului 
conform figurii deoarece se roteşte în sensul 
săgeţii.  

7.  Montaţi lama de ghidare la locul său în cadrul 
ferăstrăului electric.  

8. Întoarceţi şaiba de reglare în sens contrar 
acelor de ceasornic pentru a mişca ştiftul de 
ajustare în direcţia săgeţii.  (Fig. 8) 

9.  Plasaţi carcasa pinionului în ferăstrău astfel 
încât cârligul din spatele carcasei să fie 
inserat într-un orificiu din ferăstrăul electric, iar 
ştiftul de ajustare să fie plasat într-un orificiu 
mic din lama de ghidare.  (Fig. 9) 

10.  Apăsaţi levierul, iar cu levierul apăsat 
întoarceţi-l în totalitate în sensul acelor de 
ceasornic în vederea înşurubării piuliţei.   
Apoi mişcaţi-l puţin în sens contrar acelor de 
ceasornic pentru a slăbi piuliţa uşor.   (Fig. 10) 

 
Ajustarea tensiunii lanţului ferăstrăului  
După multe ore de utilizare lanţul ferăstrăului se 
poate slăbi.  Periodic verificaţi tensiunea lanţului 
ferăstrăului înainte de utilizare.  
Puneţi levierul în poziţie verticală.  (Fig. 11) 
Apăsaţi levierul.  Cu levierul apăsat, mişcaţi-l 
puţin în sens contrar acelor de ceasornic pentru a 
slăbi piuliţa uşor.   (Presarea levierului duce la 
fixarea levierului în cadrul piuliţei.)  (Fig. 12) 
Întoarceţi şaiba de reglare pentru a regla 
tensiunea lanţului ferăstrăului.   Strângeţi lanţul 
ferăstrăului în mijlocul tijei de ghidare şi ridicaţi-l.  
Distanţa dintre tija de ghidare şi cureaua de 
conectare a lanţului ferăstrăului trebuie să fie de 
aproximativ 2-4 mm. Dacă distanţa nu este de 
aproximativ 2-4 mm, mişcaţi uşor şaiba de reglare 
care asigură tija de ghidare.  În acest moment, 
reglaţi capătul tijei de ghidare astfel încât aceasta 
să se îndrepte uşor în sus.  (Fig. 13) 
 Cu levierul apăsat, întoarceţi-l complet în sensul 
acelor de ceasornic pentru a strânge piuliţa cu 
putere.  (Fig. 14) 

Aduceţi levierul în poziţia sa iniţială. (Fig. 15) 
 
ATENŢIE: 
• O tensiune extrem de mare a lanţului 

ferăstrăului poate duce la rupturi ale lanţului 
ferăstrăului, la uzura lamei de ghidare şi la 
ruptura şaibei de reglare.  

• Montarea sau demontarea lanţului ferăstrăului 
trebuie să fie efectuate într-un spaţiu curat, fără 
rumeguş sau alte asemenea substanţe.  

 
UTILIZAREA 
Lubrifierea 
ATENŢIE: 
• Asiguraţi-vă că aţi oprit ferăstrăul şi că l-aţi 

deconectat de la reţea înainte de a lubrifia 
lanţul ferăstrăului.  
Lubrifiaţi lanţul ferăstrăului şi lama de ghidare 
folosind un ulei biodegradabil pentru lanţul 
ferăstrăului, cu agent adeziv.  Agentul adeziv 
conţinut de uleiul pentru lanţul ferăstrăului 
împiedică îndepărtarea acestuia de pe 
ferăstrău într-un timp scurt.  Nu trebuie 
folosite uleiuri minerale deoarece acestea 
dăunează mediului înconjurător.  (Fig. 16) 

 
ATENŢIE: 
• Aveţi grijă ca uleiul să nu intre în contact cu 

pielea şi cu ochii.  Contactul cu ochii duce la 
apariţia iritaţiilor.  În cazul contactului cu ochii, 
clătiţi imediat ochiul afectat cu apă curată, apoi 
consultaţi imediat un doctor.  

• Nu folosiţi niciodată ulei rezidual.  Uleiul 
rezidual conţine substanţe carcinogene.   
Contaminarea uleiului rezidual duce la uzarea 
accelerată a pompei de ulei, a tijei şi a lanţului.  
Uleiul rezidual este dăunător mediului 
înconjurător.  

• Atunci când umpleţi ferăstrăul electric cu ulei 
pentru prima oară, sau când reumpleţi 
rezervorul după ce a fost complet golit, 
adăugaţi ulei până la marginea de jos a gâtului 
de umplere.   
Altfel, livrarea uleiului poate fi afectată.  

     Curăţaţi cu atenţie zona capacului orificiului de 
umplere pentru ulei arătată în figură pentru a 
preveni ca mizeria să intre în rezervorul pentru 
ulei.  (Fig. 17) 

     Deşurubaţi capacul orificiului de umplere 
pentru ulei şi adăugaţi ulei până la marginea 
de jos a gâtului de umplere.   



 16

Înşurubaţi la loc capacul orificiului de umplere 
pentru ulei.  Ştergeţi cu atenţie uleiul vărsat.  
Atunci când folosiţi ferăstrăul electric pentru prima 
oară, poate lua până la două minute ca uleiul 
pentru lanţul ferăstrăului să îşi facă efectul de 
lubrifiere asupra mecanismului.  Lăsaţi ferăstrăul 
să meargă în gol până ajunge să aibă acest efect 
(a se vedea secţiunea „VERIFICĂRI”).   
Capacitatea rezervorului (200 ml) este suficientă 
pentru aproximativ 30 de minute de utilizare.  
VERIFICĂRI  
Înainte de începerea lucrului, efectuaţi 
următoarele verificări:  
 
Verificarea tensiunii lanţului (Fig. 18) 
AVERTISMENT: 
• Întotdeauna scoateţi cablul din priză înainte de 

a verifica tensiunea lanţului, şi purtaţi de 
asemenea mănuşi de protecţie.  

Lanţul ferăstrăului este tensionat în mod corect 
atunci când se află în contact cu partea de jos a 
lamei şi poate fi ridicat cu aproximativ 2-4 mm 
faţă de lamă cu ajutorul unei presiuni uşoare a 
degetului.  Verificaţi tensiunea lanţului în mod 
frecvent deoarece lanţurile noi tind să se 
alungească.  Un lanţ prea slăbit poate sări de pe 
lamă, prezentând astfel risc de accident.  În cazul 
în care lanţul este prea slăbit:   A se vedea 
secţiunea „Reglarea tensiunii lanţului ferăstrăului” 
şi reglaţi tensiunea lanţului ferăstrăului din nou.  
 
Verificarea acţiunii comutatorului  
ATENŢIE: 
Scoateţi din priză întotdeauna ferăstrăul înainte 
de a testa trăgaciul întrerupătorului.  Este 
interzisă lăsarea trăgaciului întrerupătorului în 
poziţia ON (Pornit).  Nu trebuie să fie posibilă 
apăsarea trăgaciului întrerupătorului în afara 
cazului în care este apăsat mai întâi butonul de 
blocare.  Trăgaciul întrerupătorului nu trebuie să 
fie blocat în poziţia apăsată.  Atunci când este 
eliberat, trăgaciul întrerupătorului trebuie să 
revină în mod automat în poziţia OFF (oprit), iar 
butonul de deblocare trebuie să revină în poziţia 
originală.  (Fig. 19) 
 
Verificarea frânei lanţului  
NOTĂ: 
• În cazul în care ferăstrăul electric nu porneşte, 

trebuie eliberat lanţul.  Trageţi de dispozitivul de 

protecţie înapoi, cu putere, până simţiţi că este 
angrenat.   

Ţineţi fierăstrăul cu ambele mâini atunci când îl 
porniţi.   Ţineţi mânerul din spate cu mâna 
dreaptă şi mânerul din faţă cu mâna stângă.  
Lama şi lanţul nu trebuie să vină în contact cu nici 
un obiect.  
Mai întâi apăsaţi butonul de blocare, iar apoi 
trăgaciul întrerupătorului.  Ferăstrăul electric 
porneşte imediat.  Apăsaţi dispozitivul de 
protecţie înainte folosind dosul palmei.  Ferăstrăul 
trebuie să se oprească complet.  (Fig. 20) 
ATENŢIE: 
• În cazul în care ferăstrăul electric nu se opreşte 

imediat după efectuarea acestui test, acesta nu 
trebuie folosit sub nicio formă.  Consultaţi un 
atelier de reparaţii specializat MAKITA.  

 
Verificarea frânei de siguranţă:    
Porniţi ferăstrăul cu lanţ.  
Eliberaţi complet trăgaciul întrerupătorului.  
Ferăstrăul cu lanţ trebuie să se oprească complet 
într-o secundă.  
ATENŢIE: 
• În cazul în care ferăstrăul nu se opreşte imediat 

după efectuarea acestui test, acesta nu trebuie 
să fie folosit.  Consultaţi un atelier de reparaţii 
specializat MAKITA.  

 
Verificarea gresorului pentru lanţ (Fig. 21) 
Înainte de a începe să lucraţi, verificaţi  nivelul de 
ulei din rezervor şi modul în care se distribuie 
uleiul.  
Nivelul de ulei poate fi stabilit cu ajutorul vizorului 
prezentat în figură. 
Verificaţi modul în care se distribuie uleiul după 
cum urmează:  
Porniţi ferăstrăul cu lanţ.  
În timp ce ferăstrăul funcţionează, ţineţi ferăstrăul 
cu lanţ cu aproximativ 15 cm deasupra trunchiului 
de copac sau deasupra solului.  Dacă lubrifierea 
este corespunzătoare, pulverizarea uleiului va 
produce o urmă mică de ulei.  
Observaţi direcţia vântului şi nu vă expuneţi în 
mod inutil la picăturile de ulei pulverizate.  
ATENŢIE: 
• Dacă s-a format o pată de ulei, nu folosiţi 

ferăstrăul.  Dacă îl folosiţi în aceste condiţii, 
durata de viaţă a lanţului se va reduce. 
Verificaţi nivelul de ulei. Curăţaţi canelura de 
alimentare cu ulei şi orificiul de alimentare cu 
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ulei de pe lamă (consultaţi secţiunea de 
ÎNTREŢINERE). 

 
CUM SE FOLOSEŞTE FERĂSTRĂUL CU LANŢ 
Tăiere 
Pentru tăiere, susţineţi şina zimţată din figură pe 
bucata de lemn care trebuie să fie tăiată.  (Fig. 22) 
În timp ce ferăstrăul cu lanţ funcţionează, tăiaţi 
lemnul folosind mânerul posterior pentru a ridica 
ferăstrăul şi mânerul frontal pentru a-l ghida. 
Folosiţi şina zimţată ca pivot. 
Continuaţi să tăiaţi aplicând o presiune uşoară 
asupra mânerului frontal, trăgând uşor ferăstrăul 
înapoi.   Împingeţi şina zimţată de-a lungul 
lemnului, apoi ridicaţi iar mânerul din faţă.  
Când faceţi mai multe tăieturi, opriţi ferăstrăul 
între tăieri. 
 
ATENŢIE: 
• Dacă muchia superioară este folosită pentru 

tăiere, ferăstrăul cu lanţ poate fi deviat spre 
utilizator în cazul în care se blochează.  Din 
acest motiv, tăiaţi cu muchia inferioară, astfel 
încât ferăstrăul să fie deviat în direcţia opusă 
corpului dumneavoastră.  (Fig. 23) 

    Tăiaţi lemnul sub tensiune mai întâi pe partea 
supusă tensiunii (A). Apoi efectuaţi tăierea 
finală pe partea supusă tensiunii (B). Astfel, tija 
nu se va bloca. (Fig. 24) 

 
Tăierea ramurilor 
ATENŢIE: 
• Tăierea ramurilor poate fi efectuată doar de 

personal calificat. Există riscul de recul.   
     Când tăiaţi ramurile, susţineţi ferăstrăul cu lanţ 

pe trunchi dacă este posibil.  Nu tăiaţi cu vârful 
lamei, deoarece există riscul de recul.  

     Aveţi grijă la ramurile sub tensiune. Nu tăiaţi 
ramurile care nu sunt susţinute de dedesubt.  
Nu staţi pe trunchi atunci când tăiaţi ramurile.   

 
Efectuarea de scobituri şi tăieturi paralel cu 
fibra lemnului  
ATENŢIE: 
• Scobiturile şi de tăieturile paralele cu fibra 

lemnului se pot efectua numai de persoane 
care beneficiază de instruire specială.  
Posibilitatea de recul prezintă riscul de 
vătămare. 

    Efectuaţi tăieturi paralel cu fibra lemnului la un 
unghi cât mai mic posibil. Tăiaţi cu mare atenţie, 

întrucât şina zimţată nu poate fi folosită. (Fig. 
25) 

 
Doborâre  
ATENŢIE: 
• Lucrările de doborâre pot fi efectuate doar de 

personal calificat. Lucrarea este periculoasă. 
Respectaţi reglementările locale dacă doriţi să 
doborâţi un copac. (Fig. 26) 

- Înainte de a începe operaţiunea de doborâre 
a unui copac, asiguraţi-vă că:  

(1) În vecinătate nu se află decât persoanele 
implicate în operaţiunile de doborâre a 
copacului. 

(2) Orice persoană implicată are spaţiu suficient 
pentru a se retrage pe o rază de aproximativ 
45 ° pe ambele laturi ale axei de tăiere.  Luaţi 
în calcul riscurile suplimentare de a vă 
împiedica de cablurile electrice;  

(3) Baza trunchiului nu este obstrucţionată de 
obiecte străine, rădăcini sau ramuri;  
(4) Nu trebuie să fie prezente persoane pe o 
distanţă de 2 ori şi jumătate mai mare decât 
trunchiul copacului, în direcţia de cădere a 
acestuia.  
- Luaţi în considerare următoarele, pentru fiecare 

copac pe care îl tăiaţi:  
• Direcţia de cădere  
• Ramuri care sunt aproape rupte sau uscate  
• Înălţimea copacului  
• Lungimea naturală 
• Dacă copacul este sau nu putrezit  

 
- Luaţi în calcul viteza şi direcţia vântului.  Nu 

efectuaţi lucrări de doborâre a copacilor dacă 
vântul bate cu putere.  

- Retezarea rădăcinilor: Începeţi cu rădăcinile 
mai mari. Efectuaţi mai întâi o tăiere verticală, 
apoi o tăiere orizontală. 
(Fig. 27) 

- Faceţi o crestătură.  Crestătura va determina 
direcţia de cădere a copacului şi îl va ghida.  
Acesta trebuie să fie făcută pe partea pe care 
va cădea copacul. Faceţi crestătura cât mai 
aproape de sol. Mai întâi faceţi o tăietură 
orizontală, la o adâncime de 1/5 -1/3 din 
diametrul trunchiului. Nu faceţi o crestătură 
prea mare. Apoi faceţi crestătura diagonală.  

- Corectaţi crestătura pe toată lăţimea acesteia. 
(Fig. 28) 
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- Faceţi tăietura din spate puţin mai mare decât 
tăietura de la bază.   Tăietura din partea 
posterioară trebuie să fie orizontală. 
Lăsaţi aproximativ 1/10 din diametrul 
trunchiului între tăietura din spate şi crestătură. 
Fibrele de lemn din partea netăiată a 
trunchiului acţionează ca o articulaţie.  Nu 
tăiaţi chiar prin aceste fibre, deoarece copacul 
va cădea în mod nesupravegheat. Introduceţi 
pene în crestătură la timp. 

- Se pot folosi doar pene de plastic sau aluminiu 
pentru a păstra crestătura deschisă. Se 
interzice utilizarea penelor de fier. 

- Staţi pe o latură a copacului când cade. 
Păstraţi o zonă curată în spatele copacului 
care cade, până la un unghi de 45o pe fiecare 
parte a axei copacului (consultaţi figura 
„suprafaţa de cădere”)  Aveţi grijă la ramurile 
care cad.  

 
ÎNTREŢINERE 
ATENŢIE: 
• Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi 

debranşat-o de la reţea înainte de a efectua 
operaţiuni de verificare sau întreţinere. 

• Trebuie să purtaţi mănuşi atunci când efectuaţi 
o verificare sau operaţiuni de întreţinere    
Efectuaţi lucrările de întreţinere descrise mai 
jos la intervale regulate. Reclamaţiile privitoare 
la garanţie vor fi acceptate doar dacă aceste 
operaţiuni au fost efectuate regulat şi în mod 
corespunzător.  

Utilizatorul trebuie să efectueze doar operaţiunile 
de întreţinere descrise în acest manual.   Orice 
alte lucrări trebuie să fie efectuate de către 
Service-ul MAKITA.  
 
Curăţarea ferăstrăului cu lanţ  
Curăţaţi ferăstrăul în mod regulat cu o cârpă 
curată. Mai ales mânerele trebuie să nu fie 
murdare de ulei.  
 
Verificaţi carcasa de plastic  
Efectuaţi verificări vizuale regulate ale tuturor 
pieselor carcasei. Dacă sunt deteriorate unele 
piese, acestea trebuie să fie reparate imediat, în 
mod adecvat, de un service MAKITA.  
 
 
 
 

Ascuţirea lanţului de fierăstrău  
ATENŢIE: 
• Întotdeauna debranşaţi maşina de la reţea şi 

purtaţi mănuşi de protecţie înainte de a efectua 
lucrări asupra lanţului de fierăstrău. 
(Fig. 29) 

 
Ascuţiţi lanţul fierăstrăului atunci când:    
- Se produce un praf de consistenţa făinii atunci 

când tăiaţi lemn umed.  
- Lanţul penetrează lemnul cu dificultate, chiar 

şi atunci când se aplică o presiune puternică;  
- Muchia de tăiere este deteriorată în mod 

evident;  
- Ferăstrăul trage spre stânga sau spre dreapta când 

tăiaţi lemnul.  Motivul este ascuţirea neuniformă 
a lanţului, sau deteriorarea acestuia doar pe o 
parte.  

 
Ascuţiţi frecvent lanţul ferăstrăului, dar 
îndepărtaţi doar câte puţin material de fiecare 
dată.  
Două-trei mişcări de pilă sunt de obicei suficiente 
pentru reascuţirea de rutină.  
Când ferăstrăul electric cu lanţ a fost reascuţit de 
prea multe ori, trebuie să îl duceţi la reascuţit la 
un service MAKITA.  
 
Criterii de ascuţire: 
- Toate lamele de tăiere trebuie să aibă 

dimensiuni egale (dimensiunea a). Lamele de 
tăiere de dimensiuni diferite împiedică 
funcţionarea uniformă a lanţului, şi pot cauza 
ruperea acestuia.  

- Nu ascuţiţi lanţul după ce s-a ajuns la lungimea 
minimă de 3 mm. Trebuie să montaţi un nou 
lanţ. 

- Grosimea de aşchiere este determinată de 
distanţa dintre profundor (cu vârful rotunjit) şi 
muchia de tăiere.  Veţi obţine cele mai bune 
rezultate la tăiere cu o distanţă de 0,5 mm între 
unghiul de tăiere şi profundor.  (Fig. 30) 

 
AVERTISMENT: 
• O distanţă prea mare sporeşte riscul de recul.   
- Trebuie să se folosească un unghi de ascuţire 

de 30 ° pentru toate lamele de tăiere.  
Diferenţele de unghi cauzează funcţionarea 
neuniformă a lanţului, uzura prematură şi 
ruperea lanţului.  
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Unghiul cornierului de fixare lateral al lamei de 
tăiere este de 80o, determinat de adâncimea de 
penetrare a pilei rotunde.  Dacă pila respectivă 
este folosită corect, atunci unghiul corect al 
cornierului lateral de fixare este setat automat.  
(Fig. 31) 
Pila şi ghidarea pilei (Fig. 32-34) 
- Folosiţi o pilă rotundă specială (accesoriu 

opţional) pentru ferăstraiele cu lanţ, cu 
diametru de 4,5 mm, pentru a ascuţi lanţul.  
Pilele rotunde obişnuite nu sunt 
corespunzătoare. 

- Pila trebuie să angajeze materialul doar la 
mişcarea înainte. Ridicaţi pila de pe material la 
mişcarea înapoi. 

- Ascuţiţi mai întâi lama cea mai scurtă de tăiere.    
Lungimea lamei respective este reperul pentru 
toate lamele de tăiere ale ferăstrăului cu lanţ. 

- Ghidaţi pila conform figurii de mai jos.  Pila 
poate fi ghidată mai uşor dacă folosiţi un suport 
de pilă (accesoriu opţional).  Suportul de pilă 
are marcaje pentru ascuţirea corectă a unui 
unghi de 30o (aliniaţi marcajele paralel cu 
ferăstrăul cu lanţ) şi limitează adâncimea de 
penetrare (până la 4/5 din diametrul pilei).  

- După ascuţirea lanţului, verificaţi înălţimea 
profundorului folosind lera (accesoriu opţional).  

- Îndepărtaţi orice protuberanţă, oricât de mică 
ar fi, cu o pilă plată specială (accesoriu 
opţional)  

- Rotunjiţi încă odată partea frontală a 
profundorului.  

 
Curăţarea lamei de ghidare şi lubrifierea 
pinionului de capăt 
ATENŢIE: 
•  Purtaţi mănuşi de protecţie pentru a efectua 
această operaţiune.  Bavurile generează riscul de 
vătămare.  (Fig. 35) 
Verificaţi suprafeţele de rulare ale tijei în mod 
regulat, pentru a detecta defecţiunile. Curăţaţi cu 
ajutorul unui instrument adecvat şi îndepărtaţi 
bavurile dacă este necesar.  
Dacă ferăstrăul mecanic este folosit frecvent, 
lubrifiaţi pinionul de capăt cel puţin odată pe 
săptămână. Înainte de a adăuga lubrifiant 
proaspăt, curăţaţi cu atenţie orificiul de 2 mm din 
vârful tijei de ghidaj, apoi introduceţi o cantitate 
mică de lubrifiant universal (accesoriu opţional) în 
orificiu.  
 

Curăţarea ghidajului pentru ulei (Fig. 36) 
- Curăţaţi canelura de ghidaj pentru ulei şi 

orificiul de alimentare cu ulei de pe lamă la 
intervale regulate.  

 
Curăţarea filtrului de ulei de la orificiul de 
evacuare a uleiului  
În timpul funcţionării, se pot acumula mici 
particule de praf în interiorul filtrului de ulei, la 
orificiul de evacuare a uleiului. 
Particulele mici de praf acumulate în interiorul 
filtrului de ulei pot afecta curgerea uleiului şi pot 
cauza o lubrifiere insuficientă a întregului 
ferăstrău electric cu lanţ. 
Când în vârful tijei de ghidaj ajunge prea puţin 
ulei pentru lanţ, trebuie să curăţaţi filtrul după cum 
urmează: 
Debranşaţi maşina.  
Îndepărtaţi carcasa pinionului şi lanţ ferăstrăului 
de pe maşină. 
(Consultaţi secţiunea numită „Montarea sau 
demontarea lanţului ferestrăului”) 
Îndepărtaţi capacul lagărului cu ajutorul unei 
şurubelniţe cu vârful despicat  sau cu ajutorul 
unui instrument similar.  (Fig. 37) 
Scoateţi filtrul din ferăstrăul cu lanţ şi îndepărtaţi 
particulele de praf de pe acesta.  
Când filtrul este prea murdar, înlocuiţi-l cu unul 
nou.  Conectaţi maşina la sursa de alimentare. 
 (Fig. 38) 
Apăsaţi  trăgaciul comutatorului pentru a 
îndepărta particulele de praf acumulate de pe 
orificiul de evacuare, evacuând uleiul de lanţ. 
Debranşaţi maşina.  (Fig. 39). Introduceţi filtrul de 
ulei curăţat în orificiul pentru ulei. Când filtrul este 
prea murdar, înlocuiţi-l cu unul nou.  (Fig. 40) 
Introduceţi piuliţa cu latura corectă orientată în 
sus, ca în figură, în orificiul de evacuare a uleiului, 
pentru a asigura filtrul.  Când filtrul nu poate fi 
fixat cu ajutorul unei piuliţe deformate, schimbaţi 
piuliţa cu una nouă. 
- Remontaţi carcasa pinionului şi lanţul 

ferăstrăului de pe maşină. 
(Fig. 41) 

 
Când folosiţi lanţuri noi de ferăstrău  
Folosiţi alternativ două sau trei lanţuri de 
ferăstrău, astfel încât lanţul, pinionul şi 
suprafeţele de rulare ale lamei să se uzeze 
uniform.  



 20

Rotiţi lama când schimbaţi lanţul, astfel încât 
canelurile de pe tijă să se uzeze uniform.  
ATENŢIE: 
•  Folosiţi doar lanţuri şi lame care sunt aprobate 

pentru acest model (consultaţi secţiunea 
„Specificaţii”).  (Fig. 42) 

Înainte de a monta un nou lanţ, verificaţi starea 
pinionului.  

 
ATENŢIE: 
• Un pinion uzat va deteriora noul lanţ de 

ferăstrău.  În această situaţie trebuie să 
schimbaţi pinionul.  

Montaţi întotdeauna o siguranţă de fixare nouă 
atunci când schimbaţi pinionul.  
 
Întreţinerea lanţului şi a frânei de siguranţă   
Sistemele de frânare sunt nişte elemente foarte 
importante de siguranţă.  Ca oricare altă piesă a 
ferăstrăului electric cu lanţ, acestea se uzează în 
timp.  Piesele trebuie să fie verificate regulat de 
Service-ul MAKITA.  Trebuie să luaţi această 
măsură pentru propria dumneavoastră siguranţă. 
 
Depozitarea maşinii  
Uleiul de lanţ biodegradabil poate fi păstrat doar 
pentru o perioadă limitată de timp. 
După doi ani de la fabricaţie, uleiurile biologice 
devin adezive, şi pot cauza defectarea pompei de 
ulei şi a componentelor în sistemul de lubrifiere.  
- Înainte de a scoate din uz ferăstrăul electric 

pentru o perioadă mai îndelungată, goliţi 
rezervorul de ulei şi umpleţi-l cu o cantitate 
mică de ulei de motor (SAE 30).  

- Porniţi pentru scurt timp ferăstrăul cu lanţ 
pentru a elimina tot uleiul biologic din rezervor, 
din sistemul de lubrifiere şi din mecanism.  

Când ferăstrăul cu lanţ este scos din uz, din 
acesta se vor scurge mici cantităţi de ulei de 
lanţ pentru un timp după aceea. Este un lucru 
normal, care nu indică prezenţa unei 
defecţiuni.  
Păstraţi ferăstrăul cu lanţ pe o suprafaţă adecvată.  
Înainte de a repune în uz ferăstrăul cu lanţ, 
reumpleţi-l cu ulei proaspăt BIOTOP. 
Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, 
reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate 
numai la Centrele de service autorizat Makita, 
folosindu-se piese de schimb Makita. 
 
 

ACCESORII 
ATENŢIE: 
• Vă recomandăm folosirea acestor accesorii 

sau ataşamente pentru produsul Makita 
descris în acest manual. 
Folosirea altor accesorii sau ataşamente poate 
cauza vătămarea persoanelor. Folosiţi 
accesoriile doare pentru scopul desemnat de 
utilizare al acestora. 

Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe 
detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă 
centrului local de service Makita. 
• Lanţul ferăstrăului  
• Manşon  
• Lamă de ghidare completă  
• Leră de lanţ 
• Pilă rotundă de 4,5 mm  
• Pilă plată   
• Suport de pilă cu pilă de 4,5 mm  
• Mâner de pilă  
• Ulei de lanţ BIOTOP – 1 l  
• Ulei de lanţ BIOTOP – 5 l  
• Lubrifiant universal  
• Pompă de uns 



 
 
 
 
 

 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE   EC 
 
Subsemnatul Yasuhiko Kanzaki, autorizat de către Corporaţia Makita, Sumiyoshi-Cho, Anjo, 
Aichi, 446-8502, Japonia , declar că acest produs MAKITA 
    Tip:   211 
 
Model de identificare EU : 
UC 3020A, UC3520A, UC4020A: M6 05 10 24243 064 
 
Este în conformitate cu standardele de siguranţă şi cerinţele de sănătate ale Directivelor EU: 
Directiva pentru maşini 98/38/EC, directiva de compatibilitate electromagnetică 89/336/EEC 
(amendată prin 91//263/EEC, 92/31/EEC şi 93/68/EEC), Emisia de zgomot 2000/14/EG. 
În vederea aplicării corespunzătoare a acestor Directive ale UE s-a ţinut cont de următoarele 
satandarde: 
 

EN 50144-2-13, EN55014, EN60555-T3,-T3/A1, EN61000-3-2 
 

Procedura de evaluare a conformităţii2000/14/EG s-a efectuat conform specificaţiilor din 
anexa V.Nivelul puterii acustice măsurate (Lwa) este 100dB(A). Nivelul puterii acustice 
garantate (Ld) este 101dB(A).  
 
 Încercările de tip conform Directivei 98/37/EG au fost realizate de către TUV Product Service 
GmbH, Zertifizierungsstelle, Riedlerstrasse 31, D-80339 Munchen. 
 
 
 
 

Yasuhiko Kanzaki  CE 2005 
 

 
 

Director 
 

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE  LTD 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, 

Bucks MK15 8JD , ANGLIA 
 

 
Producător responsabil:  
Makita Corporation Anjo Aichi - Japonia 
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GARANŢIA 
 

PRODUSELE MAKITA SUNT GARANTATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE 
DIN CERTIFICATUL DE GARANŢIE EMIS DE CĂTRE IMPORTATOR. 
 
DEFECŢIUNILE DATORATE UZURII NORMALE, LOVITURILOR, SUPRASOLICITĂRII 
SAU A UTILIZĂRII IMPROPRII SAU NECONFORME INSTRUCŢIUNILOR CUPRINSE ÎN 
PREZENTUL MANUAL DE UTILIZARE, NU SUNT ACOPERITE DE GARANŢIE. 
 
ÎN CAZ DE DEFECŢIUNE, NU DESFACEŢI ŞI NU DEMONTAŢI MAŞINA, TRIMITEŢI-O  
ÎMPREUNĂ CU CERTIFICATUL DE GARANŢIE LA DISTRIBUITORUL DVS. SAU LA CEL 
MAI APROPIAT CENTRU SERVICE MAKITA. 
 
ATENŢIE!!! 
ÎN CAZUL APARIŢIEI UNOR SIMPTOME ANORMALE ÎN FUNCŢIONAREA UZUALĂ A 
MAŞINII (ZGOMOTE, VIBRAŢII, MIROS NEPLĂCUT, SCĂDEREA TURAŢIEI, ÎNCĂLZIRE 
EXCESIVĂ, ETC.) SE VA ÎNCETA LUCRUL ŞI SE VA CONTACTA DE URGENŢĂ UN 
SERVICE AUTORIZAT MAKITA PENTRU VERIFICARE ŞI EVENTUALA REMEDIERE A 
DEFECTELOR.  
CONTINUAREA LUCRULUI ÎN CONDIŢIILE DE MAI SUS, POATE DUCE LA 
PRODUCEREA UNOR AVARII MAJORE, ACCIDENTE ŞI EVENTUALA ANULARE A 
GARANŢIEI 
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