
Orodje za brušenje motorne 

žage SharpSaw  
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu orodja za brušenje motorne žage!  

V paketu ste prejeli:  

• Orodje za brušenje, 

• 3 x brusilne palice: 4 mm, 4.5 mm in 5 mm, 

• ključ. 

Prednosti izdelka SharSaw: 

• V trenutku nabrušeno rezilo, 

• hitra namestitev na ročni brusilnik (ni priložen), 

• enostavna uporaba, 

• primerno za brušenje vseh verižnih žag, 

• brusilna glava iz nerjavečega jekla, 

• pomagala za izbiro najbolj idealnega kota ostrenja, 

• velikost: 70 x 50 mm, 

• teža: 41 g, 

• brušenje verige motorne žage bo s SharpSaw hitrejše in enostavnejše. 

 

Pred uporabo preberite navodila za uporabo in upoštevajte opozorila. 

Splošna navodila 

Preden pričnete z brušenjem verižne žage, preberite navodila za uporabo – tako nastavka za brušenje motorne žage, 

kot tudi navodila za uporabo ročnega brusilnika. 

 

Uporabljajte zaščito 

za ušesa 

Uporabljajte zaščito 

za oči 

Uporabljajte zaščito 

za prah 

Pred vsako uporabo preverite orodje za brušenje in brusilnik – kabel naj bo nepoškodovan, prav tako na orodju in 

brusilniku ne sme biti poškodb in razpok.  

Posebej bodite pozorni, če vam brusilnik ali orodje za brušenje pade. Takrat testno namestite orodje na brusilnik. 

Dela naj 1 minuto. Delovanje opazujte z varne razdalje in zaščiteni. V tem času lahko poškodovani delci odletijo z 

orodja. 

Pripravite delovni prostor 

Delovni prostor naj bo svetel in pospravljen. Ob uporabi se lahko pojavijo iskre. Zato je pomembno, da se v bližini ne 

nahajajo snovi in predmeti, ki so lahko vnetljivi. 



Poskrbite, da pri delu nihče ne bo motil vaše koncentracije ali vas drugače oviral. Nepazljivost lahko privede do 

poškodb. Vsakdo,  ki je z vami v delovnem prostoru naj uporablja zaščitno opremo. Ob brušenju lahko iz žage odletijo 

drobni delci v neposredno delovno bližino. 

Uporabljajte zaščitno opremo 

Med brušenjem motorne žage nosite zaščitno opremo. Za zaščito obraza pred letečimi delci uporabite zaščitna očala 

in po potrebi masko za zaščito pred prahom. Oblecite si delovni predpasnik.  

Po potrebi uporabite slušnike in rokavice. Dolgotrajna izpostavljenost intenzivnemu hrupu lahko povzroči izgubo 

sluha. 

Nameščanje orodja 

Orodje za brušenje boste namestili v 4 preprostih korakih.  

1. Pripravite brusilnik tako, da boste lahko nanj namestili dodatek. 

2. Namestite brusilno glavo. 

3. Dodajte še nastavek za brušenje motorne verige. 

4. Orodje je uspešno nameščeno. Previdno med brušenjem žage. 

 

  



Najprej se pozanimajte pod katerim kotom brusite motorno žago. Pri brušenju si pomagajte z vodili, ki 

so označeni na dodatku za brušenje motorne verige. 

Večina motornih žag boste brusili pod kotom 25-25°. Žaga je dobro obrušena, ko bodo vsi zobje enake 

dolžine. 

Žago brusite na enak način kot ročno. Brusilno glavo namestite ob rezalni zob motorne žage. Vodilo na nastavku za 

brušenje naj bo vzporedno rezalnim robom. S stranskim pritiskom 4 krat pobrusite vsak drugi zob. Nato verigo 

obrnite in obrusite še nasprotne zobe. 

Priporočamo, da na začetku med brušenjem vsakega zoba izključite brusilnik. Ko boste ravnanja vešči, ga pustite 

vključenega za hitrejše delo. 

 

Želimo vam prijetno uporabo! 

 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 


