
Obcinanie 
gałęzi 
i ścinanie  
drzewa



Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi, dołączoną do urządzenia. 

Zasady bezpieczeństwa
W A Ż N E

1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obie
ma rę ka mi. Rącz ki uchwy cić dłoń
mi od gó ry (kciuk prze ciw staw nie 
– od do łu).

2. Ni gdy nie przy kła dać koń ca ostrza pi ły do pnia drze wa, po nie waż 
ta ki spo sób pi ło wa nia mo że spo wo do wać wi bra cje, któ re prze
no szą się na ra mio na lub od sko cze nie ostrza od pnia, co z ko lei 
do pro wa dzić mo że do po waż nych ob ra żeń.

3. W  cza sie uzu peł nia nia pa li wa 
i pod czas uży wa nia pi ły pa le nie 
pa pie ro sów jest su ro wo wzbro
nio ne. 

4. Nie uży wać pi ły, je że li 
w  po bli żu znaj du ją się 
dzie ci, zwie rzę ta do mo
we i  oso by nie ubra ne 
w odzież ochron ną. 

NIE

10 metrów



A K  C E  S O  R I A  O C H R O N  N E

kask z osło ną twa rzy słu chaw ki 
ochron ne

rę ka wi ce

Do pa so wa ny kom bi ne zon 
lub kurt ka i spodnie ochron ne

Naj czę ściej ob ci na się dol ne ga łę zie drzew, aby oczy ścić ogród 
z nie po trzeb nych ga łę zi, umoż li wić przej ście mię dzy drze wa mi lub 
przy go to wać drze wo do ścię cia. 

Ni gdy nie na le ży ści nać ga łę zi znaj du ją cych się po wy żej  
gło wy ści na ją ce go. Aby za cho wać za sa dy bez pie czeń stwa 
pra cy, ści na ją cy po wi nien mieć wy star cza ją co dużo przestrze
ni wo kół miej sca pra cy. Usu wać ob cię te ga łę zie z zie mi w mia
rę po stę po wa nia pra cy. 

R A D A

wzmoc nio ne 
obu wie ro bo cze

Ob ci na nie ga łę zi 



Ob ci na nie ga łę zi wo kół pnia: 

• Na le ży uży wać pnia ja ko 
punk tu opar cia i  ochro nę dla 
cia ła.
• Je że li uży wa na jest pi ła elek
trycz na, oso ba tną ca po win na 
usta wić się tak by ka bel pi ły 
znaj do wał się po prze ciw nej 
stro nie pnia od tej gdzie cię te 
są ga łę zie. Pi łę na le ży trzy mać 
moc no, cia ło po win no być 
wy pro sto wa ne, a  no gi w  lek
kim roz kro ku. 
• Aby oszczę dzić so bie nie po
trzeb ne go wy sił ku i  chro nić 
przed prze cią że nia mi krę go
słup, na le ży prze nieść ca ły cię
żar pi ły na ści na ną ga łąź.

Przed roz po czę ciem ści na nia drze wa na le ży do kład nie 
wy zna czyć kie ru nek je go upad ku. Dla zwięk sze nia bez pie
czeń stwa na le ży przy wią zać li nę, aby móc na kie ro wać upa
da ją cy pień w od po wied nim kie run ku. 

R A D A

Me to da

1. Wy ko nać płyt kie 
uko śne na cię cie 
od stro ny, na któ rą 
ma upaść drze wo. 
Zwra cać uwa gę, 
by kąt pi ło wa nia 
wy no sił 45°. 

2. Głę bo kość pi ło wa
nia: 1/4 śred ni cy 
pnia.

45°

1/43/4

45°

2 cm

1/43/4

Kie ru nek 
upad ku

Tech ni ka ob ci na nia ga łę zi

Ści na nie drze wa



3. Wy ko nać płyt kie uko śne 
na cię cie od stro ny, na 
którą ma upaść drze wo. 
Zwra cać uwa gę, by kąt 
pi ło wa nia wy no sił 45°. 

 Głę bo kość pi ło wa nia: 1/4 
śred ni cy pnia.

4. Po dru giej stro nie pnia 
na le ży wy zna czyć miej
sce cię cia o 2 cm wy żej 
od dol nej płasz czy zny 
usu nię te go kli na, aby 
unik nąć za ci śnię cia 
ostrza. 

 Zo sta wić nie wiel ki nie
prze cię ty frag ment 
pnia (prze gub),  mię dzy 
na cię cia mi z  dwóch 
stron.
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Kie ru nek 
upad ku
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5 metrów minimum
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klin

Kie ru nek 
upad ku

45°
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 prze gub

Kie ru nek 
upad ku

5. Wło żyć po stro nie głęb
sze go na cię cia klin, któ
ry po słu ży za dźwignię, 
uła twia ją cą pra wi dło we 
pchnię cie prze cię te go 
pnia i  wła ści we na kie
ro wa nie upa da ją ce go 
drze wa. 

6. Bez po śred nio przed upad kiem drze wa da je się sły szeć pierw
szy trzask. Ze wzglę du na bez pie czeń stwo na le ży odło żyć pi łę 
i  od su nąć się na od le głość co naj mniej 5 me trów. Drze wo 
upad nie sa mo.



1/3

2/3

A

B

1. Ob ciąć mniej sze ga łę zie. Za po mo cą dźwigni (drą ga) prze to czyć 
pień, tak, by cał ko wi cie spo czął na zie mi. W  ra zie po trze by, 
do dat ko wo unie ru cho mić (za kli no wać) pień.

2. Ob ciąć gru be ko na ry, sto su jąc ta ką sa mą tech ni kę, jak w wy pad
ku drze wa sto ją ce go. Na le ży moc no trzy mać pi łę, stać w wy pro
sto wa nej po zy cji i  w  lek kim roz kro ku. Aby oszczę dzić so bie 
nie po trzeb ne go wy sił ku i  chro nić krę go słup, na le ży prze nieść 
ca ły cię żar pi ły na cię tą ga łąź.

3. Sam pień ciąć, roz po czy na jąc od wierzch niej stro ny pnia, na 
głę bo kość 1/3 je go śred ni cy (A). Na stęp nie ob ró cić pień i ciąć 
po prze ciw nej stro nie (B), tak, aby oba cię cia spo tka ły się. 

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




