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Moderní řetězové pily jsou přizpůsobeny 
konkrétním pracovním podmínkám a uživa

telům. Před zakoupením řetězové pily si 
položte několik otázek, které se týkají jejího 
použití. Odpovědi na následující otázky vám po
mohou vybrat vhodný typ a velikost řetězové pily.

Co je třeba zvážit při nákupu řetězové pily
Jaký typ uživatele jsem?
Jak velké zkušenosti mám s používáním řetězové 
pily? Jak často budu řetězovou pilu používat – 
každý den, přibližně jednou měsíčně nebo jen 
několikrát do roka? Profesionální nebo domácí 
použití?

Jaký druh řezání budu provádět?
K čemu budu řetězovou pilu používat? Jak velké 
stromy budu kácet nejčastěji? Tvrdé nebo měkké 
dřevo? Potřebuji malou nebo velkou pilu? V jakém 
ročním období budu řetězovou pilu používat?

Jaké funkce řetězové pily potřebuji?
Jak důležitá je ergonomie řetězové pily? Měla by 
mít nízké vibrace a být dobře vyvážená? Má být 
pila vybavena systémem TrioBrake™? Jak důležité 
jsou funkce servisu a údržby? Potřebuji snadno 
přístupný vzduchový filtr a zapalovací svíčku? 
Mělo by být snadné napnout řetěz a vyměnit jej? 
Má být řetězová pila přizpůsobena použití v zimě, 
s vyhříváním v rukojetích?

Prodejce vám může poskytnout další rady 
a informace o nákupu řetězové pily.

PŘEHLED

Různé typy řetězových pil
Řetězové pily lze rozdělit do následujících  skupin:

1. Řetězové pily pro profesionální použití

Profesionální řetězové pily jsou navrženy speciálně 
pro vysokou produktivitu v náročných pracovních 
prostředích. Nabízejí spolehlivý výkon s vysokou 
kapacitou řezání a dobrou manipulací. Tyto řetězové 
pily často obsahují profesionální funkce, jako jsou 
vyhřívané rukojeti, které pomáhají zajistit bezpečnost 
a pohodlí při dlouhých směnách v náročných 
podmínkách.
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2. Řetězové pily pro pravidelné používání

Robustní univerzální řetězové pily navržené pro 
snadné použití s dobrým výkonem.

3. Řetězové pily pro příležitostné použití

Navrženy pro příležitostnou práci vlastníka domu. 
Snadné spuštění a použití s dostatečným výkonem.

4. Řetězové pily pro péči o stromy a prořezávání

Profesionální řetězové pily pro péči o stromy 
a prořezávání s dobrým výkonem a spolehlivostí.

Velikost řetězové pily
Velikost řetězové pily je určena zdvihovým 
objemem válce (cm³) a výkonem motoru (v kW 
nebo koních). Velikost byste měli zvolit na základě 
následujících dvou faktorů:

Odborné znalosti a zkušenosti
Zvolte menší řetězovou pilu s méně výkonným 
motorem, pokud s řetězovou pilou začínáte. 
S menší řetězovou pilou se manipuluje lépe než 
s velkou. Pokud je řetězová pila příliš těžká, vaše 
ruce a paže se rychle unaví, což při delší práci 
představuje bezpečnostní riziko.

Typy a velikost dřeva
Pokud chcete kácet větší stromy, zejména tvrdé 
dřevo, zvolte větší řetězovou pilu s větším výkonem. 
Pokud je model příliš malý, bude řetězová pila 
vystavena velkému namáhání a zbytečnému 
opotřebení.

Délka vodicí lišty
Vhodná délka vodicí lišty je dána velikostí stromu 
a do určité míry úrovní odbornosti uživatele. 
Pokud řetězovou pilu používáte pravidelně, měli 
byste mít přístup alespoň ke dvěma vodicím lištám 
různé délky, což vám umožní měnit délku vodicí 
lišty podle různých velikostí stromu. Kratší vodicí 
lišta váží méně a snadněji se s ní manipuluje při 
odvětvování. Dlouhá vodicí lišta se používá pro 
stromy s větším průměrem.
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