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ATENȚIE !  
 

Înainte de a folosi motoferăstraiele RURIS, vă rugăm să citiţi acest 

manual cu atenţie pentru a înţelege utilizarea adecvată a produsului 
dumneavoastră. 
Păstraţi acest manual la îndemână. 
 
 

 
Prezentare generală motoferăstrăul RURIS  

 
 
1. apărătoare frontală – mâner care acționează frâna de lanț; 
2. clapetă capac filtru de aer 
3. demaror 
4. carcasă filtru aer 
5. pârghie de șoc 
6. buton de blocare a acceleratorului 
7. mâner drept 
8. întrerupător 
9. manetă de accelerație 
10. rezervor carburant 
11. mâner stâng 
12. rezervor de ulei 
13. lanţ 
14. şina de ghidaj 
15. pompă de amorsare 

 
 
 
 
 

Etichete de avertizare pe motoferăstrău 
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Citiţi manualul de utilizare înainte de folosirea acestui 
produs. 
 
 
 
 
 
Purtaţi protecţie pentru cap, ochi şi urechi. 
 
 

 
 
 
Folosiţi motoferăstrăul cu ambele mâini. 
 
 

 
 
Avertisment! Reculul este periculos!  
 
 
 
 
 
Avertisment! Atenţie! 
 
 

 
IMPORTANT: 

 Dacă sigiliile de avertizare se decojesc sau devin murdare 
şi imposibil de citit, trebuie să contactaţi dealerul de unde aţi 
achiziţionat produsul pentru a acorda noi sigilii şi pentru a le sigila pe 
cele noi în locaţiile cerute. 

 Nu modificaţi niciodată produsul. Nu vom oferi garanţie 
dacă folosiţi produsul modificat sau dacă nu respectaţi folosirea 
corectă descrisă în manual. 
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Simboluri 
 

 Pentru o exploatare în siguranţă şi întreţinere, simbolurile sunt 
afișate pe produs. Conform acestor indicaţii, vă rugăm să  respectați 
semnificația acestor etichete. 

a) Orificiul pentru realimentarea rezervorului pentru amestecul 
de carburant  
poziţie: capac rezervor carburant. 

b) Orificiul pentru realimentarea rezervorului pentru uleiul de 
lanț  
poziţie: capac rezervor ulei. 

c) Poziţia “O” a întrerupătorului - motor este oprit 
        poziţie: în stânga în spatele motoferăstrăului. 
d) Poziţia “1” a întrerupătorului - motor este pornit 
        poziţie: în stânga în spatele motoferăstrăului. 
e) Pornirea motorului: dacă trageţi în afară sfoara demaror, 

acționați modul de pornire al motoferăstrăului 
poziție: în lateral stânga  a motoferăstrăului     

f) Şurubul de sub semnul “H” este şurubul de reglare la turaţie 
înaltă. 
poziție: în lateral stânga  a motoferăstrăului    

g) Şurubul de sub semnul “T” este şurubul de reglare a turaţiei 
de   relanti. 
poziție: în lateral stânga  a motoferăstrăului 

h) Şurubul de sub semnul “L” este șurubul de reglare al 
debitului de carburant. 
poziție: în lateral stânga  a motoferăstrăului 

i) Clapeta șoc opturează admisia de aer în cilindru, funcție 
folosită la pornire când motorul este rece 
poziție: în dreapta în spatele motoferăstrăului. 

j) Frâna de lanț folosită pentru oprirea bruscă în situații de 
urgență sau pentru blocarea lanțului la apariția fenomenului 
de recul 
poziție: deasupra motoferăstrăului 
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Exploatarea în siguranţă 
 

1. nu folosiţi niciodată un motoferăstrău cu lanţ când sunteţi 
obosit, sub influenţa unor medicamente care vă pot da 
somnolenţă sau dacă vă aflaţi sub influenţa alcoolului sau 
medicamentelor. 

2. purtaţi încălţăminte de protecţie, îmbrăcăminte strânsă pe 
corp şi echipament de protecţie pentru ochi, urechi şi cap. 

3. fiţi precaut când manipulaţi carbunrantul. Ştergeţi 
carburantul scurs,  înainte de a porni motorul. 

4. eliminaţi toate sursele de scântei sau flăcări (fumatul, 
focurile deschise sau lucrul care poate cauza scântei) în 
zonele în care carburantul este amestecat, turnat sau 
depozitat. Nu fumaţi în timp ce manipulaţi carburantul sau în 
timp ce folosiţi motoferăstrăul cu lanţ. 

5. nu permiteţi altor persoane să se afle în apropierea 
motoferăstrăului când porniţi motorul sau când tăiaţi lemne. 
Ţineţi animalele departe de zona de lucru. Copiii, alte 
persoane şi animalele trebuie să se afle la cel puţin 3 metri 
depărtare când porniţi sau folosiţi motoferăstrăul cu lanţ. 

6. nu începeţi niciodată să tăiaţi până nu aveţi o zonă de lucru 
liberă, încălţăminte de protecţie şi o rută de retragere 
planificată la căderea capacului. 

7. ţineţi întotdeauna motoferăstrăul bine atunci când motorul 
este pornit. Ţineţi strâns cu degetul mare şi cu celelalte 
degete înconjurând mânerele ferăstrăului cu lanţ. 

8. feriţi-vă corpul de motoferăstrău când motorul funcţionează. 
9. înainte să porniţi motorul asiguraţi-vă că nu intra in contact 

cu un corp strain. 
10. transportaţi întotdeauna motoferăstrăul cu motorul oprit, 

şina de ghidaj şi lanţul ferăstrăului cu protecția montată şi 
toba de eşapament la distanţă de dumneavoastră. 

11. verificaţi întotdeauna motoferăstrăul înainte de fiecare 
utilizare să nu aibă componente nefixate. Nu folosiţi 
niciodată un ferăstrau cu lanţ care este deteriorat, reglat 
necorespunzător sau care nu este asamblat complet şi 
sigur. Asiguraţi-vă că lanţul ferăstrăului nu se mişcă când 
comanda acceleraţiei este eliberată. 

12. toate operaţiunile de service ale motoferăstrăului, altele 
decât cele specificate în manualul de instrucţiuni, trebuie 
efectuate de personal competent de service pentru 
ferăstrăul cu lanţ (ex.: dacă pentru îndepărtarea volantei 
sau pentru fixarea volantei în vederea demontării 
ambreiajului sunt utilizate scule incorecte, pot surveni 
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deteriorări structurale ale volantei care pot cauza ulterior 
spargerea acesteia). 

13. opriţi motorul înainte de a pune jos motoferăstrăul. 
14. când tăiaţi o creangă tensionată, aveţi grijă să nu ricoşeze 

astfel încât să nu fiţi lovit când tensiunea din fibrele 
lemnoase este eliberată. 

15. păstraţi mânerele uscate, curate şi ferite de ulei sau de 
amestecul de carburant. 

16. operaţi cu motoferăstrăul doar în zone bine aerisite. Nu 
porniţi sau folosiţi motorul în interiorul unei încăperi sau 
clădiri închise. Gazele de eşapament conţin monoxid de 
carbon care este periculos și vă poate pune viața în pericol. 

17. nu folosiţi motoferăstrăul la doborare de copaci decât dacă 
aveţi pregătire specială pentru a face acest lucru. 

18. feriţi-vă de recul. Reculul este mişcarea îndreptată în sus a 
şinei de ghidaj care are loc când lanţul motoferăstrăului la 
vârful şinei de ghidaj intră în contact cu un obiect. Reculul 
poate duce la pierderea periculoasă a controlului 
motoferăstrăului. 

19. când transportaţi motoferăstrăul asiguraţi-vă că aveţi teaca 
adecvată pentru şina de ghidaj. 

20. acest motoferăstrău este echipat cu tobă de eşapament cu 
opritor de scântei integrat. Verificaţi periodic opritorul pentru 
a-l păstra în formă funcțională. 

21. Folosiți lanțul original Ruris și alte accesorii indicate de 

fabricantul Ruris. 

22. Folosiți ulei original Ruris pentru a nu pune în pericol 
funcționalitatea motoferăstrăului. 
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Reculul 
 

 măsuri de siguranţă pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanţ. 
 
 

ATENȚIE ! 

Reculul poate surveni când vârful şinei de ghidaj vine în contact 
cu un obiect sau când lemnul se închide şi prinde lanţul 
motoferăstrăului în tăietură. Contactul în porţiunea superioară poate 
cauza o reacţie fulgerătoare, inversă, care smuceşte şina de ghidaj 
în sus şi înapoi spre operator. Dacă lanţul motoferăstrăului este prins 
de-a lungul vârfului şinei de ghidaj, aceasta poate fi împinsă rapid 
înapoi spre operator. Oricare din aceste reacţii poate cauza 
pierderea controlului asupra motoferăstrăului, putând duce la 
accindentări grave. 

Nu vă bazaţi doar pe dispozitivele de siguranţă prevăzute în 
motoferăstrăul dumneavoastră. În calitate de utilizator al 
motoferăstrăului cu lanţ, trebuie să luaţi mai multe măsuri pentru a vă 
feri de accidente sau răniri în timpul utilizării. 

1) Printr-o cunoaştere de bază a reculului puteţi reduce sau 
elimina elementul de surpriză.  

2) Ţineţi bine motoferăstrăul cu ambele mâini, cu mâna 
dreaptă pe mânerul din spate şi cu cea stângă pe mânerul 
din faţă, atunci când motorul este pornit. Ţineţi strâns cu 
degetele mânerul motoferăstrăului cu lanţ. Priza fermă vă 
va ajuta să reduceţi reculul şi să menţineţi controlul 
motoferăstrăului. 

3) Asiguraţi-vă că zona în care tăiaţi este liberă de obstacole. 
Nu lăsaţi capul şinei de ghidaj să intre în contact cu buşteni, 
ramuri sau orice alte obstacole care ar putea fi lovite în timp 
ce folosiţi motoferăstrăul. 

4) Tăiaţi la turaţii mari ale motorului. 
5) Nu tăiaţi deasupra nivelului pieptului. 
6) Urmaţi indicaţiile fabricantului pentru ascuţirea şi 

întreţinerea motoferăstrăului cu lanţ. 
7) Folosiţi doar şine şi lanţuri de schimb specificate de 

fabricantul Ruris. 
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Manipularea carburantului şi a uleiului 
 
ATENȚIE ! 

1. Benzina este inflamabilă. Evitaţi să aduceţi scântei sau 
flăcări în apropierea carburantului. Opriţi motorul şi lăsaţi-l să se 
răcească înainte de a realimenta unitatea. Alegeţi teren fără 
vegetaţie pentru alimentare şi mutaţi-vă la cel puţin 3m de punctul 
de alimentare înainte de pornirea motorului. 

2.  Motoarele RURIS sunt lubrifiate cu ulei special făcut 
pentru motoare de benzină în 2 timpi răcite cu aer. În cazul în 

care nu folosiţi uleiul RURIS 2TT sau un ulei echivalent – 
clasa API TC,  în perioada de garanţie, riscaţi pierderea 

garanţiei. 
3. Raportul recomandat de amestec:  

 1l benzină + 25 ml ulei 2 timpi Ruris 
 

4. Emisiile de eşapament sunt controlate de parametrii şi 
componentele fundamentale ale motorului (ex. : carburaţie, 
coordonarea aprinderii, toba eşapament) 

5. Aceste motoare sunt certificate să funcţioneze cu benzină 
fără plumb. 

6. Asiguraţi-vă că folosiţi benzină cu cifra octanică minimă de 
90. 

7. Benzina fără plumb este recomandată pentru a reduce 
poluarea aerului în vederea protecției mediului. 

8. Benzina sau uleiurile de calitate slabă pot avaria inelele de 
etanşare, ţevile de aspirat benzina, pistonul, segmenții, cilindrul 
sau rezervorul de carburant al motorului. 

 

Rata recomandată de amestec 

Schemă de amestec 

Litri benzină                                            1       2       3       4         5 

Ml ulei pentru motoare în 2 timpi              25     50     75    100    125 
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Cum să amestecaţi carburant 
 

 măsuraţi exact cantitatea de benzină iar pentru ulei vă 
recomandăm să folosiți o seringă gradată. 

 puneţi o parte din benzină într-un recipient de carburant 
curat. 

 turnaţi tot uleiul şi amestecaţi bine. 
 turnaţi restul de benzină şi amestecaţi din nou pentru cel 

puţin un minut. 
 puneţi o etichetă clară pe exteriorul recipientului pentru a se 

evita confuzia cu alte recipiente. 

 
Amestecul de carburant 

ATENȚIE ! 

 departaţi-vă la cel puţin 3 metri de punctul de alimentare 
înainte de a porni motorul. 

 opriţi motorul înainte de realimentarea unităţii.  
 CARBURANT FĂRĂ ULEI (carburant brut) -  va provoca 

daune grave pieselor interne ale motorului foarte repede, 
datorită lipsei ungerii. 

 GAZOLINA - poate cauza deteriorarea plasticului şi/sau a 
pieselor din plastic şi rupe lubrifierea motorului. 

 carburanţii în amestec care au rămas nefolosiţi timp de o 
lună sau mai mult pot deteriora carburatorul şi astfel motorul 
nu va funcţiona adecvat . 

 

Ulei ungere lanţ 
 

Folosiţi uleiul Ruris M-Power pentru ungere lanț sau un ulei 
echivalent, clasa API L150. 

NOTĂ: 

Nu utilizați uleiuri folosite sau recondiționate care pot provoca 
daune pompei de ulei. 
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Punerea în funcțiune 
  

Pasul 1 

 
Demontați capacul de protecție al roții de lanț ca în fig.1. 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Fig.1 
 
ATENȚIE ! Sub capacul roții de lanț se găsește o placă distanțier din 

material plastic care stă fixată prin intermediul celor doua prezoane 
conform fig. 2.  

 
Fig.2 
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Aceasta trebuie îndepărtată, conform fig.3, ea având rol de protecție 
între capac și corpul motoferăstrăului. 

 
Fig. 3. 

 
Pasul 2 
 

În cutia motoferăstrăului se găsesc lanțul, șina de ghidaj și trusa de 
scule, ca în fig.4.  

 
Fig.4 
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Poziționați motoferăstrăul pe o masă de lucru și deblocați prin 
tragere frâna de lanț conform fig 5.  

 
Fig. 5 

 
Rotiți, în sensul indicat în fig. 6, la capăt de cursă șurubul 
întinzătorului de lanț poziționat pe capacul roții de lanț.  

 
                 Fig.6 

 
ATENȚIE !  

Această operație vă ajută să montați ușor capacul roții de lanț pe 
ghidajul șinei la momentul instalării. 
Montați ansamblul șină de ghidaj și lanț pe roata de lanț a 
motoferăstrăului. 
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1. Așezați lanțul pe roata de lanț conform fig. 7.  

 
Fig. 7 

 
2. Așezați șina de ghidaj și montați lanțul conform fig. 8A. 

 
Fig.8A 

 
ATENȚIE.  Montarea lanțului trebuie sa corespundă cu fig. 8B. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8B 
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Pasul 3 
 

Montați capacul de lanț peste șina de ghidaj prin intermediul celor 
doua prezoane de fixare. Vezi fig. 9  

 
Fig. 9 

 
 

Strângeți șuruburile cu mâna până în momentul apropierii de 
carcasă. Vezi fig. 10 

 
Fig. 10 

 
 
Pasul  4 
 

Așezați motoferăstrăul în poziție orizontală. Mișcați lanțul liniar de-a 
lungul șinei de la un capăt la celălalt într-un singur sens pentru a vă 
asigura că lanțul este perfect poziționat pe ghidajul șinei, vezi fig.11.  

 
Fig. 11 
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Pasul 5 
 

Întindeți lanțul cu ajutorul șurubului întinzător în sensul indicat în fig. 
12. 

 
Fig. 12 

 
La fiecare rotație completă a șurubului întinzător, mișcați liniar lanțul 
pentru a vă asigura că lanțul se află pe ghidajul șinei. Continuați 
rotirea în sensul  indicat în figura anterioara până la tensionarea 
lanțului pe șina de ghidaj. 
 
Verificarea întinderii corecte a lanțului se face prin tragerea în sus a 
lanțului. Acesta trebuie să opună rezistență iar pintenii lanțului 
trebuie să iasă circa 1-2 mm deasupra șinei de ghidaj. Vezi fig. 13 

 
Fig. 13 

 
ATENȚIE ! În cazul în care pintenii nu ies de pe șina de ghidaj, lanțul 

este prea tensionat. În cazul în care lanțul nu opune rezistență și 
iese foarte ușor deasupra șinei de ghidaj, lanțul nu este suficient 
tensionat. 
ATENȚIE ! Tensionarea prea puternică a lanțului duce la uzura 

prematură a șinei de ghidaj datorită forței mari de frecare dintre șină 
și lanț. În cazul în care lanțul este prea slab există riscul accidentării 
utilizatorului datorită faptului că acesta sare de pe șina de ghidaj în 
timpul utilizării motoferăstrăului. 
 
 



 

- instrucțiuni originale -                                         17 

Pasul 6 

 
Strângeți definitiv piulițele capacului de lanț cu ajutorul cheii din 
dotare până la momentul în care cheia opune rezistență la strângere. 
 
ATENȚIE ! Strângerea se face cu circa 15-20 daN. O strangere prea 

puternică duce la smulgerea prezoanelor din carterul motor și 
deteriorarea filetelor de fixare.  
 
Pasul 7 

 
Poziționați motoferăstrăul pe o masă de lucru, desfiletați bușonul 
rezervorului de benzină și turnați amestecul de carburant. Informații 
despre volumul rezervorului de combustibil puteți găsi în tabelul          
„CARACTERISTICI” de la pagina 38 

 
Fig. 14 

ATENȚIE ! Amestecul de carburant (Fig. 14) se face într-un recipient 

unde se omogenizează benzina cu uleiul: 25 ml de ulei Ruris 2TT cu 
1 l benzină fără Pb. Omogenizarea este completă atunci când 
amestecul are o culoare uniformă. Vezi detalii la “Manipularea 
carburantului și a uleiului”. 
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Pasul 8 

 

Umpleți rezervorul de ulei ungere lanț cu ulei Ruris M-Power. Vezi 

fig. 15. 

 
Fig. 15 

 
 Informații despre volumul rezervorului de ulei ungere lanț puteti găsi 
în tabelul „ CARACTERISTICI” de la pagina 38. 
 

Uleiul Ruris M-Power protejează pompa de ulei și filtrul de ulei în 
timpul funcționarii. 
 
Pasul 9 

 
Poziționați motoferăstrăul în poziția de start și comutați întrerupătorul 
pe poziția 1. Vezi fig. 16 
 
 
 

 
Fig.16 
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Pasul 10 
 

Acționați cu mâna stângă clapeta de accelerație și de blocare prin 
strângerea acestora pe corpul mânerului.  În același timp, fără să 
eliberați mâna stângă, trageți ușor cu mâna dreaptă maneta de șoc 
la maxim.  Eliberați brusc mâna stângă iar clapeta de șoc va ramane 
așa cum ați poziționat-o. Vezi fig. 17 

 
Fig. 17 

 
Pasul 11 
 

Acționați prin apăsare de 5 ori pompa de benzină pentru amorsarea 
carburatorului. Aceasta se va umple cu benzină, lucru care va 
confirma faptul că aveți carburatorul amorsat. În acest moment 

motoferăstrăul Ruris este gata pentru a fi pornit. Vezi fig. 17A  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fig. 17A 
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Pasul 12  

 
Pornirea motoferăstrăului se face respectând elementele de 
siguranță și protecția muncii.  
Poziționați motoferăstrăul pe o suprafață plană solidă. Introduceți 
piciorul drept în talpa motoferăstrăului. Vezi fig 18  
 
 

 
Cu mâna dreaptă prindeți bine mânerul de manipulare al 
motoferastraului.  
 
ATENȚIE ! Asigurați-vă că la pornire, lanțul nu intră în contact cu 

corpuri străine sau alte obiecte. 
Cu mâna stangă trageți brusc, dintr-o singură mișcare, de demarorul 

motoferăstrăului Ruris până când auziți primul semn de pornire. În 
acest moment încetați acționarea demarorului. Împingeți șocul la 
poziția 0. Vezi fig. 19 

 
      Fig. 19 

 

Fig.18 
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Trageți puternic la demaror până când motoferăstrăul pornește 
accelerat învârtind lanțul. În acest moment, acționați maneta de 
accelerație pentru a stabiliza mersul la relanti. Vezi fig. 20. 

 
Fig. 20 

 
Verificați întotdeauna după pornirea motoferăstrăului dacă frâna de 
lanț este deblocată, prin tragerea acesteia către utilizator. în caz 
contrar, riscați avarii grave ale motoferăstrăului.  Vezi fig 21 

 
 
 

Fig. 21 
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Pasul 13 

 
Eliberați clapeta de accelerație pentru a permite motorului să ajungă 
la relanti. Apăsați comutatorul întrerupător pe poziția 0 pentru a opri 
motoferăstrăul. Vezi fig 22 

 
 Fig.22 

 
 
Accesoriu – gheară de sprijin (fig.23) 
 

La motoferăstraiele Ruris se poate monta o gheară de sprijin 
pentru fixarea motoferastrului pe masa lemnoasă în momentul 
debitării. 

 
Fig.23 

 
Rodajul 
 

Rodajul motorului se face fără șină și lanț cu trei plinuri de rezervor 
de carburant la relanti.  
 
În timpul rodajului, între plinuri de carburant trebuie curăţită bujia 
deoarece aceasta se încarcă cu calamine rezultată în urma arderii. În 
caz contrar motoferăstrăul nu poate porni. 
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ATENȚIE ! Nu porniti motorul în timp ce ţineţi motoferăstrăul cu o 
mână. Lanţul poate să vă atingă corpul. Este foarte periculos. 

 
Verificarea alimentării cu ulei pentru ungerea lantului 
 
După ce porniţi motorul, rulaţi motorul la viteză medie şi vedeţi dacă 
uleiul de lanţ este împrăştiat aşa cum se vede în fig. 24. 

(1) Uleiul de lanţ  
Debitul uleiului poate fi modificat prin rotirea şurubului 
pompei către „+” sau către „-” . Acest şurub este situat în 
partea de jos a ambreiajului.  

Reglaţi în conformitate cu condiţiile dumneavoastră de lucru. 
Rezervorul de ulei ar trebui să devină aproape gol când se 

termină carburantul, în condițiile în care ați făcut plinul ambelor 
rezervoare. Asiguraţi-vă că umpleţi din nou rezervorul de ulei de 
fiecare dată când realimentaţi cu carburant motoferastrăul. 

 
Fig.24 

 
 
 

Reglarea carburatorului 
 

Carburatorul de pe unitatea dumneavoastră a fost reglat în 
fabrică, dar poate necesită o reglare fină din cauza schimbărilor 
condiţiilor de exploatare. Reglajele carburatorului se fac numai în 

unităţile de service RURIS, de către personal autorizat, în caz 
contrar acest lucru duce la pierderea garanţiei. Reglările, ajustările 
carburatorului efectuate de persoane neautorizate pot produce 
deteriorări majore motorului. 
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Frâna lanţului 

Aceast motoferastrau este echipat cu o frână mecanica pentru 
a opri rotaţia lanţului, odată cu apariţia reculului în timpul operaţiei de 
tăiere.  

Frâna este automat acţionată 
de o forţă inertă care acţionează 
asupra greutăţii din interiorul 
apărătorii frontale. Această frână 
poate fi acţionată şi manual cu 
apărătoarea frontală împinsă spre 
şina de ghidaj. Pentru a elibera frâna, 
trageţi în sus apărătoarea frontală 
spre mânerul frontal până când auziţi 
un „clic”. (Fig. 25) 
 

                    Fig. 25 
1. Mâner frontal  
2. Poziție frânare  
3. Poziție de lucru  
4. Aparatoare frontală     

 
În cazul în care frâna nu este eficientă, cereţi dealer-ului nostru 

o inspecţie şi repararea sa. Motorul, dacă este menţinut la turaţii 
înalte cu frâna cuplată, încinge cuplajul provocând avarie. 

   
Când frâna este acţionată în timpul manevrării luaţi imediat degetul 
de pe pârghia de acceleraţie si opriţi motorul. 

 
 

Debitarea cu motoferăstrăul 
 
ATENȚIE ! Înainte de a vă apuca de lucru, citiţi capitolul „pentru 

o exploatare în siguranţă”. Este recomandat să exersaţi întâi cu 
buşteni care nu ridică probleme. Acest lucru vă ajută să vă obişnuiţi 
cu utilajul dumneavoastră.  

Urmaţi întotdeauna regulile de siguranţă. Motoferastrăul trebuie 
folosit pentru tăierea lemnului. Este interzisă tăierea altor tipuri de 
materiale. Vibraţiile şi reculul variază la diferite materiale şi nu ar fi 
respectate regulile de siguranţă. Nu folosiţi motoferăstrăul pe post de 
pârghie de ridicare,  mutare sau scindare a obiectelor. Nu îl blocaţi 
pe obiecte care stau în picioare. Este interzis să agăţaţi unelte sau 
alte aplicaţii la priza de forţă.  
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Nu este necesar să forţaţi motoferestrăul în tăietură. Doar 
aplicaţi o uşoară presiune, în timp ce porniţi motorul la turație 
maximă.  
 

Când lanţul este prins în tăietură nu încercaţi să îl scoateţi prin 
forţă, ci folosiţi o pană sau un levier pentru a-i elibera calea. 
 
Feriţi-vă de recul (Fig.25 A) 
 

1. Motoferestrăul este echipat cu o frână la lanţ, care îl va opri 
în caz de recul, dacă este exploatat adecvat. Trebuie să 
verificaţi funcţionarea frânei lanţului înainte de fiecare 
folosire, testând motoferăstrăul la turație maximă timp de 1-
2 secunde şi împingând apărătoarea frontală înainte. 
Lanţul ar trebui să se oprească imediat cu motorul turat la 
maxim. În cazul în care lanţul se opreşte cu greutate, după 
o durată mai mare sau nu se opreşte, întrerupeți folosirea 
motoferăstrăului și înlocuiţi banda de frână şi tamburul 

ambreiajului sau mergeți la o unitate de service Ruris 
pentru remedierea problemei.  

 
Fig.25 A 

 
2. Este extrem de important ca frâna lanţului să fie verificată 

pentru o exploatare adecvată înainte de fiecare utilizare şi 
ca lanţul să fie ascuţit pentru a menţine reculul la nivel de 
siguranţă.  

3. Îndepărtarea dispozitivelor de siguranţă, o întreţinere 
neadecvată sau o înlocuire incorectă a şinei sau a lanţului 
pot spori riscul unei răniri grave din cauza reculului. 
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Tăierea unui copac (Fig.25 B) 

1. Decideţi direcţia de cădere, luând în considerare direcţia şi 
viteza vântului, înclinaţia copacului, poziţia crengilor grele, 
pozitia după cădere şi alţi factori.  

2. În timp ce curăţaţi zona în jurul copacului, realizaţi un bun 
reazem şi o cale de retragere. Faceţi o crestătură de o 
treime pe partea de cădere. 

3. Tăiaţi din partea opusă crestăturii şi la nivel uşor mai inalt 
decât baza crestăturii. 

 
                                                         Fig.25 B 

 
ATENȚIE ! Când doborâţi un copac , asiguraţi-vă că avertizați 

de pericol toate persoanele din jur. 
ATENȚIE ! 

 Asiguraţi-vă întotdeauna reazemul. Nu vă aşezaţi pe 
buştean. 

 Fiţi  atent  la  rostogolirea  unui  buştean  tăiat, când  lucraţi  
în  pantă. 

Înainte de a începe lucrul, verificaţi direcţia forţei de îndoire din 
interiorul buşteanului ce urmează să fie tăiat. Întotdeauna terminaţi 
tăierea din partea opusă direcţiei de îndoire pentru a evita ca şina de 
ghidaj să fie prinsă în tăietură. 

Un buştean aşezat pe pământ (Fig. 26) 
Debitaţi până la jumătatea distanţei, apoi rostogoliţi buşteanul şi 

tăiaţi din partea opusă.            

 
                                        Fig. 26 
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Un buştean poziţionat deasupra pământului (Fig. 27). În zona 

A, debitaţi în sus o treime de jos şi terminaţi prin debitarea cu 
motoferastrăul de sus în jos. În zona B debitaţi de sus în jos o treime 
şi finalizaţi prin debitarea cu motoferestrăul de jos în sus. 
 

 
Fig. 27 

 
Tăierea crengii unui copac doborât (Fig. 28). Întâi verificaţi către 

ce parte este creanga îndoită, apoi faceţi tăietura iniţială din partea 
îndoită şi finalizaţi debitarea cu motoferestrăul din partea opusă. 
 

 
Fig. 28 

 
ATENȚIE ! 

Fiţi atent la reculul dat de creangă după tăiere. Curăţarea de 
creangi a unui copac în picioare (Fig. 29) Tăiaţi de jos în sus şi 
finalizaţi de sus. 

 
Fig. 29 

 
ATENȚIE ! 

 Nu folosiţi un reazem instabil sau o scară.  
 Nu vă dezechilibraţi. 
 Nu tăiaţi deasupra nivelului pieptului. 
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 Întotdeauna folosiţi ambele mâini pentru a ţine 
motoferastrăul. 

 Nu tăiați o creangă de drasupra dumneavoastră. 

 
Întreținere 

 
 

Înainte de a curăţa, inspecta sau repara motoferăstrăul dvs. 
asiguraţi-vă că motorul s-a oprit şi că este rece. Deconectaţi bujia 
pentru a preveni o pornire accidentală. 

 
Întreţinere după fiecare utilizare 

 
1. Filtrul de aer 

Demontați capacul exterior din cele doua cleme arc.  
Desfiletați șurubul care fixează filtrul de aer. 
 
Desfiletați șurubul-fluture şi îndepărtaţi carcasa filtrului de aer.  
Extrageți filtrul de aer şi îndepărtaţi rumeguşul depus. 
Când filtrul este înfundat cu praf, împărţiţi-l în jumătăţi şi scuturaţi-l 
sau spălați-l cu apă caldă și săpun, apoi uscaţi-le complet înainte de 
reinstalare. (Fig. 30)  
 

 
            

 
Când faceţi service-ul filtrului de aer, astupaţi orificiul de aerisire 

pentru a nu pătrunde praful, sau corpuri străine în sistemul de 
aspirarție al cilindrului.(Fig. 30) 
 

 
 

Fig.30 
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2. Orificiul de ulei pentru ungerea 

lanțului 
Demontaţi şina de ghidaj şi verificaţi 
orificiul de ulei să nu fie înfundat.  
(Fig. 31) 
 
 
 
 
 
 

3. Şina de ghidaj 
 
Când şina de ghidaj este demontată, 
îndepărtaţi rumeguşul din canalul şinei şi 
din orificiul de ulei (rampă ulei). (Fig.31) 
Gresaţi capătul pinionului de la orificiul 
de alimentare până la vârful şinei.          
(Fig. 31) 
 
 
 

Fig.31 
 

(1) Canal ghidaj șină 
(2) Rampă ulei 
(3) Orificiu pentru gresare pinion  
(4) Canal ghidaj pinion 

 
 
 
 
 

4. Verificări de suprafață 
 
Verificaţi să nu existe vreo scurgere de carburant şi piese 

slăbite sau deteriorări la piesele principale, mai ales încheieturile 
mânerelor şi montarea şinei de ghidaj. În cazul în care sunt 
descoperite defecte, asiguraţi-vă că le reparaţi înainte de a începe 
exploatarea. 
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Întreţinerea cilindrului 
 

1.  Aripioarele cilindrului 
Acumulările de praf dintre aripioarele cilindrului vor duce la 

supraîncălzirea motorului. Verificaţi periodic şi curăţaţi aripioarele 
cilindrului după îndepărtarea filtrului de aer şi capotei superioare din 
plastic a cilindrului. Când instalaţi capacul cilindrului, asiguraţi-vă că 
firele de comutaţie şi garniturile inelare sunt poziţionate corect.     
(Fig. 32) 

ATENTIE! Astupaţi orificiul de aerisire. 

 
 

 
Fig. 32 
 

2. Filtrul de aer se examinează optic la fiecare 30 de ore de 
funcţionare. În cazul în care este îmbâcsit, se spală cu apă caldă şi 
săpun şi se lasă să se usuce natural. Nu îl spălaţi cu benzină şi nu îl 
suflaţi cu compresorul. În cazul în care este perforat înlocuiţi-l, 
deoarece există riscul ca particule de praf şi rumeguş să zgârie 
cilindrul şi pistonul. 

 În cazul în care este foarte uzat sau pătat de ulei înlocuiţi-l. 
 

3. Filtrul de carburant 
 

Folosind un cârlig, îndepărtaţi filtrul 
din orificiu. (Fig.33)  
 
 
 
 
 
 

Fig.33 
 
 
 
 



 

- instrucțiuni originale -                                         31 

 
 
Dezasamblaţi filtrul şi spălaţi-l cu 
benzină, sau înlocuiţi-l cu unul nou 
dacă este nevoie. (Fig.34)  

1.  Sită  
2. Bridă  
3. Filtru  
4. Bucşă  
5. Opritor  

 
Fig.34 

 
După îndepărtarea filtrului, folosiţi un cleşte pentru a ţine capătul ţevii 
de aspiraţie. 

Când asamblaţi filtrul aveţi grijă să nu permiteţi pătrunderea 
fibrelor  filtrului sau prafului în interiorul ţevii de aspiraţie. 
 

4.  Rezervorul de ulei 
Cu  un  cârlig  luaţi  filtrul  de  ulei  prin  orificiu  şi curăţaţi-l  cu  

benzină.  Când  puneţi  filtrul  înapoi  în rezervor,  aveţi  grijă  să  
intre  în  colţul  din  dreapta  –  faţă.  De  asemenea  eliminaţi 
impuritățile din rezervor. 

 
5.    Bujia (Fig. 35) 

Curăţaţi electrozii cu o perie de 
sârmă şi potriviţi distanţa la 0,5 
mm după cum este necesar. 
 
 
 
 
 
6.   Pinion (Fig. 35) 
Verificaţi să nu fie fisuri sau uzură 
excesivă care să vină în contact 
cu lanţul. Dacă uzura este 
evidentă, înlocuiţi-l cu unul nou. 
Nu puneţi niciodată un lanţ nou 
pe un pinion uzat. 

Fig. 35 
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7. Opritorul de scântei 
Îndepărtaţi carcasa frontală a tobei de eşapament şi inspectaţi 

sita opritoare de scântei care este în dotarea motoferestrăului. Periaţi 
depunerile de carbon. Înlocuiţi-l dacă este avariat. 

 
8. Amortizoare 
Înlocuiţi-le în cazul în care observaţi crăpături pe partea de 

cauciuc sau fisuri ale arcurilor de amortizare. 
 

 
Modul de lucru la temperaturi sub 10 grade Celsius. 

 
La temperaturi sub 10 grade Celsius, pentru a permite aerului cald 
să ajungă de la cilindru către filtrul de aer, trebuie detașat calandrul 
anti-îngheț cu ajutorul cheii din dotare. Vezi fig. 36  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                            Fig. 36 

 
Aerul cald ajută la arderea mai bună a combustibilului și creșterea 
randamentului motor. 
 
Timpul de repaus 
 

Timpul de repaus trebuie sa fie de circa 10 minute între  plinurile de 
carburant. 
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Ascuţirea lanţului 
 

Este foarte important pentru o exploatare lină şi sigură să 
menţineţi întotdeauna dinţii lanţului ascuţiţi. Dinţii trebuie ascuţiţi 
atunci când rumeguşul devine asemănător pudrei. Linia tăieturii nu 
este dreaptă, în cazul în care lanţul nu este ascuţit în mod uniform. În 
cazul în care lanţul nu este ascuţit periodic creşte consumul de 
carburant şi uzura ghidajului. 

 
ATENȚIE ! Asiguraţi-vă că folosiţi mânuşi atunci cand 

manipulați lanțul. 
 Înainte de ascuțire: 
 Asiguraţi-vă că lanţul este ţinut bine. Asiguraţi-vă că motorul 

este oprit. 
 Folosiţi o pilă rotundă de dimensiune potrivită pentru lanţul 

dumneavoastră. 
 

    Tip de lanţ: 0,325 RS 1.5 - pilă 4,8 mm 
Tip de lanț: 3/8,1.3 PM - pilă 4,0 mm 
Tip de lanț: 3/8,1.5 RS - pilă 5,2 mm 

 
Puneţi pila pe dinţii lanţului şi împingeţi 
drept înainte. Ţineţi pila în poziţia 
ilustrată. (Fig. 37)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.37 
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Asiguraţi-vă că fiecare dinte are 
aceeaşi lungime şi unghiuri de tăiere 
ca în figură. (Fig. 38) 

1. Lungimea dinţiilor  
2. Unghiul de pilire  
3. Unghi de tăiere lateral  
4. Unghi de tăiere superior  

 
 
 

                                        Fig. 38 
 
Întreţinerea lanţului şi a şinei de ghidaj 

 
1. Şina de ghidaj 
Inversaţi şina ocazional pentru a împiedica uzura parţială. 

Ghidajul şinei ar trebui să fie întotdeauna simetric. Verificaţi ca 
ghidajul şinei să nu fie uzat. Aplicaţi o riglă pe şină, în exterior, iar 
dacă observaţi o distanţă între şină şi riglă, atunci este uzată. 
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Simptomatică probleme pornire 

Simptoma  Cauza Remediere 

Nu pornește la 
rece 

- Motoferăstraul nu 

are carburant       

a         

- Pompa de 

amorsare a 

carburatorului nu 

a fost acționată 

 

- Întrerupătorul nu 

este comutat în 

poziția 1 

 

- Filtrul de aer este 

îmbâcsit sau plin 

de rumeguș 

 

- Bujia este 

ancrasată și 

prezintă depuneri 

de ulei  

- Carburatorul este 

înfundat cu 

impurități 

- Lispa scânteii la 

bujie  

 

- Alimentați 

motoferăstrăul cu 

carburant 

- Acționați de 5 ori 

pompa de 

amorsare a 

carburatorului 

înainte de pornire    

a 

- Comutați 

întrerupătorul în 

poziția 1 

 

- Curățați  cu apă 

caldă și săpun 

filtrul de aer și 

montați-l uscat 

- Bujia se curate cu 

o perie  sau se 

inlocuieste 

 
- Mergeti intr-o 

statie service 

Ruris autorizata 

- Mergeti într-o 

stație service 

Ruris autorizată  
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Consum mărit de 
carburant 

- Filtrul de aer este 

îmbâcsit sau plin 

de rumeguș 

 

- Curațați  cu apă 

caldă și săpun 

filtrul de aer și 

montați-l uscat 

 

Lanțul taie oblic 
lemnul  

- Ascuțirea dinților 

defectuoasă sau 

în mod neuniform 

pe fiecare dinte 

 

- Reascuțiți  dinții, 

acționând 

obligatoriu în mod 

egal cu pila pe 

fiecare dinte   

Ruperea zalelor 
de lanț 

- Uzura avansată 

a șinei de lanț. 

Pe ghidajul șinei 

se observă 

bavuri metalice. 

 

- Înlocuiți șina de 

ghidaj 

 

Zale de lanț 
albăstrite 

- Lipsa ungerii 

lanțului 

 

- Verificați sistemul 

de ungere al 

motoferăstrăului și 

înlocuiți lanțul  

 

Șina de ghidaj cu 
deformări 
punctiforme 

- Lanțul nu este 
ascuțit 
corespunzător, 
iar utilizatorul a 
exercitat 
presiune pe 
motoferăstrău în 
sarcină 

- Înlocuire șină și 

lanț 

Pompa de 
amorsare rămâne 
aspirată – blocată 

- Filtru de benzină 
este îmbâcsit cu 
impurități 

- Înlocuire filtru 
benzină și 
verificare sistem 
de alimentare 
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Lanțul nu se 
învârte la 
accelerarea 
motorului 

- Frâna de lanț 

este blocată 

- Deblocare frână 

lanț 

Motorul scoate 
fum gros 

- Este prea mult 

ulei în amestec 

- Goliți rezervorul și 

refaceți amestecul 

conform 

manualului de 

utilizare 

Lanțul nu are 
ungere 

- Lipsa uleiului de 

ungere lanț din 

rezervor 

 

- Filtru de ulei 

îmbâcsit 

- Pompa de ulei 

defectă 

- Alimentați 

rezervorul de ulei 

ungere lanț 

 

- Înlocuire filtru ulei 

 

- Mergeți într-o 

stație service 

Ruris autorizată  

Ghidajul șinei 
îmbâcsit cu 
rumeguș 

- Rampa de 

alimentare a 

șinei de ghidaj 

este blocată de 

rumeguș 

- Curațați ghidajul 

șinei de rumeguș 

Șocuri în timpul 
exploatării 

- Pintenul 
despicător de 
atac al dintelui 
este sub cota de 
secțiune a 
dintelui 

- Corectați prin 
ascuțirea lanțului 

Lanțul nu taie - Lanțul nu este 
ascuțit 

- Ascuțiți lanțul 
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Caracteristici 

Manual 
 

Motoferăstrău 
141 

 
Motoferăstrău 

191 

 
Motoferăstrău 

241 

 
Motoferăstrău 

366 

 
Motoferăstrău 

491 

 
Motoferăstrău 

511 

Tip motor în 2 timpi în 2 timpi în 2 timpi în 2 timpi în 2 timpi în 2 timpi 

Putere motor 
nominală 

0.8Kw 1.5Kw 1.9Kw 2.2Kw 2.6Kw 3Kw 

Capacitate 
cilindrică 

25.4cc 42cc 45.8cc 49.2cc 54cc 61,5cc 

Aprindere 
electronică/ 
magnetou 

electronică/ 
magnetou 

electronică/ 
magnetou 

electronică/ 
magnetou 

electronică/ 
magnetou 

electronică/ 
magnetou 

Model lanț 3/8;1.3PM 3/8;1.3PM 3/8;1.3PM 0.325;1.5RS 0.325;1.5RS 0.325;1.5RS 

Lungime șină 30cm 35cm 40cm 40cm 45cm 45cm 

Turația fără lamă și 
lanț la relanti 

3000rpm+150 3000rpm+150 3000rpm+150 3000rpm+150 2900rpm+150 3000rpm+150 

Turația cu lamă și 
lanț 

12500rpm+150 12500rpm+150 12500rpm+150 12800rpm+150 12700rpm+150 12500rpm+150 

Volum rezervor 
comb. 

0.260L 0.550L 0.550L 0.550L 0.550L 0.550L 

Volum rezervor ulei 0.220L 0.260L 0.260L 0.260L 0.260L 0.260L 

Tip pompă ulei debit ajustabil debit ajustabil debit ajustabil debit ajustabil debit ajustabil debit ajustabil 

Greutate 3.8Kg 6,1Kg 6,25Kg 6,3kg 6,5Kg 6,6Kg 

Nivel de emisie 
zgomot 

112dB 118dB 118dB 118dB 118dB 118dB 
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Ambalare  
 

Motoferăstrăul 141,191, 241, 366, 491, 511 se împachetează în 
cutii de ambalaj din carton ondulat. 

Motoferăstrăul 141,191, 241, 366, 491, 511 trebuie să fie 
depozitat pe locuri uscate cu acoperiș și protejat contra umezelii. 

 
Dimensiuni ambalaj: 
 

 Lungime Latime Inaltime 

Motoferastrau 141 32 25 25 

Motoferastrau 191, 241, 366 42,5 24,5 30 

Motoferastrau 491, 511 48 26 30 

 
Motoferăstrăul 141,191, 241, 366, 491, 511 este în stare 

montată în cutie de ambalaj. 
 
Tabel de întreținere: 

Denumire operatie 20 ore Periodic 50 ore 100 ore 

Curatire bujie x    

Inlocuire bujie    x 

Curatire filtru aer  x   

Inlocuire filtru aer    x 

Verificarea carburatorului  x   

Reglaje ale motorului   x  

Verificarea motorului si a 
carburatorului 

   x 

 
Păstrare 

 
Dacă nu folosiți motoferăstrăul mai mult timp (peste o săptă-

mână) procedați astfel: 
1. Curățați temeinic motoferăstrăul. 
2. Goliți carburantul din rezervor. 
3. Porniți motoferăstrăul și lăsați-l să funcționeze până când 

carburatorul se golește și motorul se oprește. 
Această operațiune este necesară pentru a preveni evaporarea 

benzinei din amestec fapt ce poate cauza înfundarea orificiului 
carburatorului prin depunerea uleiului rămas. 
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Declarații de conformitate  
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