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GUNILLAS VÄRDEFULLA TIPS
- KONTROLLERA UPPSTÄLLNINGEN AV 
SÅGVERKET    
Oavsett om man tycker att underlaget 
för sågverket är stabilt så kan man efter 
vinterns eventuella markskador behöva 
kontrollera sågplatsens ojämnhet. 
Se till att stativbenenen på sågverket står 
bra. De två alternativt tre benen måste stå 
i våg för att du ska få ett bra sågresultat. 
Det är viktigt att du kontroller detta med att 
lägga ett vattenpass på sågverkets nedersta 
punkter, det vill säga fötterna (plattorna) 
som är närmast marken. Det gör inget om 
sågbänken lutar lite, utan det viktigaste är 
att stativbenen står likadant. 

- SLITAGEDELAR I LAGER
Undvik onödiga stopp i produktionen när du 
sågar. Se alltid till att du har svärd, kedjor, 
smörjmedel och det viktigaste reservdelarna 
i lager. Jag rekommenderar alltid att man har 
1 drivrem i lager och skärutrustning så att 
man inte behöver ta en paus för att slipa.
På ljust drivremmen har jag ett väldigt bra 
tips på sträckningen av denna för att den 
inte ska slitas i onödan. Har kedjesågen 
någon gång slirat på drivremmen så är det 
bra ifall du sträcker denna. Det bästa sättet 
är att montera av sågkedjan, släpp de fyra 
motorbultarna, sträck remmen på juster-
ingsbulten samtidigt som elmotorn är igång. 
Lyssna på elmotorn och när den börjar gå 
tungt (låter belastad) så har du sträckt för 
hårt, skruva tillbaka bulten så att motorn går 
lätt igen. Nu har du spänt remmen maximalt!

- UNDER SÅGNINGEN
Det absolut vanligaste felet är att man sågar 
för länge på samma sågkedja, det gör att 
slitaget på sågsvärdet ökar på grund av 
att sågkedjan går tungt och det medför att 
svärdet kan gå varmt. 
- Ett av mina visdomsord låter så här: - Byt 
sågkedja mer ofta än sällan! 

Sågar du kanske torrt virke eller när det 
kanske är väldigt varmt ute? Ja då skulle jag 
rekommendera att du använder 
vattenkylningen, den sparar både 
på svärd och kedja.
 
- NORMALT UNDERHÅLL
Det är bra ifall man håller rent på 
och vid sågverket så skapas en 
bra arbetsmiljö och du kan arbeta 
effektivt. En liten lövblås eller 
mindre kompressor kan vara bra 
för att enkelt blåsa bort spån från oönskade 
platser. Eftersom sågbalken och stocklyf-
tarna är helt i rostfritt stål så går det bra att 
använda ett kraftigt avfettningsmedel för att 
eventuellt ta bort kåda. 

- HÖJ KAPACITETEN MED 
EFFEKTIVA TILLBEHÖR
Har du extra mycket timmer som ska sågas 
upp? Då kanske det kan vara en god idé 
att komplettera ditt sågverk med effektiva 
tillbehör som ökar kapaciteten. Några bra 
effekthöjande tillbehör som jag kan tipsa dig

 om är Automatisk matning, Digital avläsn-
ingsskala och framförallt vårt cirkelsågverk, 
Klingsågen! 

Till sist vill jag önska dig lycka till med sågnin-
gen och du finner mer ”bra att veta” informa-
tion i instruktionsboken och sen är du hjärtligt 
välkommen att kontakta oss för mer värdefulla 
tips.

Ha det bra så hörs vi! 

VARMA HÄLSNINGAR
GUNILLA MARKLUND 

HÄR FÅR DU STARKA TIPS 
INFÖR VÅRENS SÅGNING!

Det kan vara bra att kontrollera sågverket innan du ska igång och såga så slipper du onödiga 
stillestånd och blir mer effektiv i arbetet vid sågningen. 
- När vårens sågning är igång så ringer telefenon extra mycket hos oss, ibland så mycket 
så att alla telefonlinjerna blir upptagna. Det handlar om att ge kunderna bästa möjliga 
service med tips, snabba leveranser av slitagedelar som klyvkedjor, sågkedjeolja och ibland 
även reservdelar informerar Gunilla Marklund och fortsätter – Våren är den mest hektiska 
perioden men det är trots allt den roligaste perioden med all den kontakt man får med er 
kunder! Här nedan har jag samlat lite grundläggande tips som kan vara bra att tänka på, 
både för dig som haft sågverk i många år men även för dig som nyligt börjat såga. 




