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Om dennabruksanvisning
Sdkerhetsanvisningar
och
arbetsteknik
Komplettering
av maskinen
Brdnsle
PAfyllning
av brdnsle
Starta/stannamotorn
Anvdndaborrverktyg
Anvisningarfor driften
Lossaen fastkldmdborr
Rengoringav luftfiltret
Instdllningav forgasarer
TSndstift
MotorgAng
Smorjningav kuggvdxeln
Byte av startlina/ returfldder
Fdrvaringav maskinen
SkotselochunderhAll
Minimeraslitageoch undvikskador
Viktigakomponenter
Tekniskadata
Tillbehor
gar
Reparationsanvisnin
Forsdkranom overensstdmmelse
Kvalitetscertifikat
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tack sA mycket fdr att du valde en
kvalitetsproduktfrin STIHL.
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Denna produkt har tillverkats med
modernatillverkningsmetoder
och
omfattande kvalitetssdkringsiitgdrder.
Vi forsoker gtira allt for att du ska bli nqjd
med produkten och kunna arbeta med
den utan problem.
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Kontakta din iiterforsiiljare eller v6r
generalagentom du har fr6gorsom
gdllerdin produkt.
Med vdnliga hiilsningar
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Hans Peter Stihl
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Symboler

dr
somfinnspAmaskinen
Allasymboler,
skotselanvisning.
denna
i
forklarade
Markeringav textavsnitt
A

A

VarningfOrolycksriskoch skaderiskfdr
personersamt varningfor allvarliga
materiellaskador.
t:l

t6;t

Varningf6r skador pi maskineneller
enstakakomPonenter.
Teknisk vidareutveckling
STIHL arbetarsttindigtmed
av samtligamaskiner;
vidareutueckling
vi m6ste ddirforforbehdlla oss riitten till
ndr
dndringarav leveransomfattningen
det gdillerform, teknikoch utrustning.
Det innebdratt inga anspr6kkan stdllas
utifrin informationoch bilderi den hiir
bruksanvisningen.

Vid arbetemed den hdr
maskinenkrdvssdrskilda
forsiktighetsdtgiirder.
Borrenarbetarmed hdgt
moment och roterar ofta
med hog hastighet.Dessutom iir borrverktYgen
VASSA.

Lds noga igenomhela
sningen fore
skotselanvi
forsta
och
anvdndningstillfdillet
spara den Pi en sdker
platsfor senarebruk.Om
anvisningarnai
inte
skotselanvisningen
fOljskan det medfora
livsfara.
F0lj nationellasdkerhetsforeskrifter'
t.ex, fr6n Arbetsmiljoverket.
Om du anvdndermaskinenfor forsta
gingen: LAtfdrstiljareneller annan
fackkunnigf6rklarahur maskinenska
hanteraseller gA en kurs.
Minder6rigafAr inte arbetamed
maskinen.
H6ll barn,djur och Askddarepd avstAnd'
Ndr maskineninte anvdndsska den
forvaraspA sA vis att ingen kan skadas'
Se till att ingen obehorigkan anvdnda
maskinen.
Anvindaren ansvararfor olyckoroch
riskersom upptrddergentemotandra
personereller deras egendom.

MaskinenfAr endastoverldmnaseller
l6nas ut till personersom iir f6rtrogna
med modellenoch dess hantering.
ska alltidfolja med'
Skotselanvisningen
Anvdndningav bullrandemaskinerdr
enligtlag f6rbjudenunderdelar av
dygnet i vissa ldnderoch regioner.
Den som arbetarmed maskinenmAste
vara utvilad,frisk och i god kondition'
^
Den som inte f6r anstrdngasig av
hdlsoskdlska r6dfrAgasin l6kare fore
arbetemed maskinen.
Endastfor anvdndareav Pacemaker:
Tdndsystemeti dennamaskinalstrarett
ytterst svagt elektromagnetisktfdlt" Det
kan inte uteslutashelt att fdltet p6verkar
enstakatyper av pacemaker.F6r att
undvikahdlsoriskerrekommenderar
STIHL att du kontaktardin ldkareoch
tillverkarenav Pacemakern.
Arbeta aldrigmed maskinenefter intag
av alkohol,ldkemedeleller droger som
p6verkarreaktionsformAgan
Anvdndendastmaskinen- beroendepi
vilket borrverktygsom monterats- for
borrningav jordh6l.
Det dr inte tillAtetatt anvdndamaskinen
fbr andradndamAl.Detta kan leda till
olyckoreller skadorPAmaskinen.
Innan man borjarborra ska man
forsdkrasig om att inga ledningar(t.ex'
fdr gas, vatteneller strom)finns Pi
borrplatsen.
lnformationenkan fAsfrAnde lokala
elbolagen
-

| tueksammafall ska man
kontrolleraom det finns ledningar
med hjdlPav detektorereller
provgrdvningar

BT 360

svenska
Anvdndbara sAdanaborrverktygeller
tillbehorsom dr godktindaav STIHLfor
dennamaskinellerteknisktlikvdrdiga
delar. RAdg6rmed Sterforsdljaren
vid
fr6gorom detta.Anvdnd bara
forstklassigaverktygoch tillbehor.
Annarsfdreliggerrisk for olyckoroch
skadorpd maskinen.
STIHLrekommenderar
att man
anvdnderSTIHL originalverktygoch
tillbehdr.De dr optimaltanpassadetill
produktenoch anvdndarenskrav.
Gor ingadndringarp6 maskinen- det
kan dventyrasdkerheten.STIHL
ansvararinte for nAgraperson-eller
materialskador
som uppkommervid
anvdndningav ickegodktind
extrautrustning.

Anvdndskyddsstovlarmed bra
markgreppoch st6lhdtta.
Anvdndskyddsglasogon
ellerannatogonskydd.
Anvdnd"personligt"
bullerskydd- t.ex.
horselkApor.
Bdr skyddshjdlm- om forem6lkan falla
ned.
Anvdndarbetshandskar.

STIHLtillhandah6ller
ett stortutbudav
personligskyddsutrustning.
Transportav maskinen

Kldderoch utrustning

Maskinenska biiras i bdrramav tv6
oersoner.

Anvdndf6reskrivenkliidseloch
utrustning,

Infor ldngretransporterska man ta av
borrenoch bdra maskineni bdrramen(t.ex.kuggvdxel,
varmamaskindelar
ljudddmpare)ska h6llasbortafrAn
kroppen- brdnnskaderisk!

Bdr inte klddersom kan fastna i grenar
och sly elleri maskinensrorligadelar.
Bdr inte hellerhalsduk,slipseller
smvcken,
Bindupp och skydda
lingt hAr(medsjal,
mossa,hjiilm eller
liknande).

BT 360

Bensin dr ytterst
ldftantdndligt- hill ett
sdkerhetsavstdnd
till
oppeneld - spillinte ut
brdnsleoch rok inte.
Stdng av motornfore tankning.
Tanka inte om motornfortfarande5r
varm, brdnslekan spillas- brandfara! Oppnatanklocketforsiktigtsd att
overtrycketi tanken kan sjunka
lAngsamtoch briinsleinte sprutarut.

Rengoraldrigmaskinenmed
hogtryckstviitt.Den h6rdavattenstrAlen
kan skadamaskinen,

KlSdselnska vara praktisk och f6r intehindra
arbetet.Bdr itsittande
klddsel- gdrnaoverall,
inte arbetsrock.

Tankning

Tanka endastpd platsermed god
ventilation.
Om brdnslehar spilltsut ska
maskinenrengorasomg6ende- se till
att intefA brdnslep5 klSderna.Om du fdr
det, byt genast.

Stdng alltidav motorn.

Infortransporti fordon ska man ldta
maskinensvalna.
I fordon:Saikramaskinens6 att den inte
vdlter eller skadasoch s6 att inoet
brdnslekan liicka ut,

Pd sd sdtt minskasriskenfdr att
tanklocketlossnargenom motorns
vibrationeroch att brdnsleldckerut.
Var uppmdrksamp6 ldckor- om brdnsle
ldckerut, starta inte motorn- risk for
livsfarligabrdnnskador!
Fore start
Fdr den hopfiillbarabdrramentill
arbetsldgeoch spdrra,se
"Komplettering
av maskinen".

r

svenska
Kontrolleraatt maskinendr i driftsiikert
skick- lds igenommotsvarandekapiteli
skotselanvisningen:

Startamotorn

Hanteringoch stymingav maskinen

Startamotornminst3 meterfr6nplatsen
ddr du tankadeoch aldrig i slutna
utrymmen.

Maskinenska hAllasfast i bdrramen.av
tu6 personersom alltidhAllermed b6da
hdnderna.

Vid start f6r inget borrverktygvara
monterati borrspindeln.Maskinen
m6ste skdtas av 2 personer och f6r
endastsdttasiging om den hAllsstadigt
av de anviindaresom krdvs.

Std alltidstadigtoch sdkert.

StoppreglagetpA maskinenska 15ft
kunnastdllaspA STOP och
stoppreglagetpA bdrramenska liitt
kunnastiillas p6 0
Regleringsspaken
ska vara ldttrorlig
- regleringsspaken
ska 96 tillbaka
till tomgAngsldgetav sig sjdlv
Korrektmonteradgasvajer- se
"Kompletteringav maskinen",
avsnittet "Montera gasvajern"
Kontrolleraatt tdndkabelskonsitter
fast. Om den sitter lost kan det
bildasgnistorsom kan antdnda
brdnsleluftblandning
som ldckerut brandfara!
-

-

-

GOrinte n6graSndringarpA
manover-och
sdkerhetsanordningarna
Handtagenska vara rena,torra och
fria frAn olja och smuts - for sdker
manovreringav maskinen
Kontrolleraatt skaftgreppen p6
bdrramenoch skiktetp6
regleringsspaken
5r i felfrittskick

Maskinenfdrrendastanvdndasi
driftsilkert skick - olycksrisk!

Andra personerfAr inte befinnasig i
arbetsomrddet,inte hellerunderstart.
Folj beskrivningeni skotselanvisningen.
Borrspindelnfortsdtteratt rotera en liten
stund efter att regleringsspaken
har
sldppts - eftenotation!
Borrverktygoch matningssndckorsom
dr ldngredn 1 m fAr inte anvdndasolycksrisk!
Startaendast pAjdmnt underlag,se till
att st6 stadigt och sdkert, hdll fast
maskinenordentligt.
KontrolleratomgAngen:Borrverktyget
m6stevara stillavid tomgAngoch sliippt
regleringsspak.
HAllliiftantdindligt
material(t.ex.triisp6n,
bark, torrt griis och brdnsle) borta fr6n
det varma avgasflodetoch
ljudddmparensvarma yta - brandrisk!

HAllstadigtom handtagenmed
tummarna.
Under arbetets gAnq
Sdkert arbete med maskinenforutsdfter
entydigoch friktionsfrikommunikation
mellananviindarna,utan risk fdr
missforstdnd.AnvisningarfAr endast
delas ut av den personsom skdter
regleringsspaken.

HAllarbetsomrAdet
runtmaskinen
frittskaderisk!

Borrenkan underarbetetfastna i
borrhilet, i synnerhetom markenar
stenigeller genomkorsasav rotter.I ett
s6dantfall f0rs6kermaskinenvrida sig
runt den fastkldmdaborren- stdng
omedelbartav motorn.

BT 360

svenska
Arbetaalltid med anpassat
matningstryckoch varvtaloch frigor
borrhAletregelbundetgenom att dra
tillbakaborren.
Vid overhdngandefara samt i en
nodsituationska motorngenaststdngas
av - skjutmaskinensstoppreglage
till
STOP eller bdrramensstoppreglagetill
0.
Borrspindelnfortsdtteratt roteraen liten
stund efter att regleringsspaken
har
sldppts - eftenotation!
Ror inte vid den varma ljudddmparenkor endastmaskinenmed
beroringsskydd.
L6t inga andra personervistas i
arbetsomridet.H6ll tillrdckligtavst6nd
till andra personer- olycksrisk!
Se till att motorns.tomgAng6r felfriborrverktygetf6r inte roteramer efter
den korta efterrotationen
efter att
regleringsspaken
har sldppts.Om
borrverktygetSndAroterarvid tomgAng
ska maskinenreDarerasav en
auktoriserad6terforsdljare.Kontrollera
och korrigeratomgingsinstSllningen
medjdmna mellanrum.
Var forsiktigvid halka,vrita,sno, is, i
sluttningar,
i ojdmnterrdngosv.halkrisk!
Se upp for hinder:stubbar,rOttersnubbelrisk!
Sti alltidstadigtoch sdkert.
Det krdvsokad forsiktighetoch
uppmdrksamhet
ndr hdrselskydden
dr
p5, eftersomdet dA dr sv6rareatt
upptiickafara som signalerasgenom
ljud(skrik,ljudsignaler).

BT 360

Ta arbetspauseri god tid for att undvika
trotthetoch utmattning- annars
olycksrisk!
Arbeta lugnt och genomtdnkt- endast
vid goda ljus-och siktforhAllanden.
Arbetaforsiktigt,utsiitt inte andrafdr
faror.
Maskinenavger giftiga
avgasers6 snart motorn
96r. Dessagaser kan
vara luktfriaoch osynliga
och innehSllerof6rbrdnda
kolvdtenoch bensen.
Arbetadiirfor aldrigi
slutnaellerdiligt ventilerade utrymmenmed
maskinen- inteens med
katalysatormaskiner.
Vid arbetei diken,sdnkorellerddrdet dr
tringt m6ste luftcirkulationen
vara god.
Livsfarap.g.a.forgiftning!
Vid illamAende,
huvudvdrk,
(t.ex.minskatsynfdlt),
synrubbningar
horselrubbningar,
svindelellerbristande
koncentrationsformAga
ska man
omedelbartavbrytaarbetet.Dessa
symptomkan bland annat orsakasav
- olycksrisk!
h69a avgaskoncentrationer
Kor maskinenmed s6 litebulleroch
avgasersom mojligt- l6t inte motorngA
i onodanoch gasa endastniir du arbetar
med maskinen.
Rok intevid anvdndningav maskinen
och i omr6detndrmastmaskinenbrandrisk!Brdnslesystemetkan sliippa
ut kittantdndliga
bensinAngor.
Om maskinenhar belastatspA felaktigt
sdtt (t. ex. piverkats av slag ellerfall) s6
miste den alltidkontrolleras
med
avseendepd driftsdkertskick innanden
anvdndsigen- se dven "Fore start".

Kontrollerasdrskiltatt brdnslesystemet
dr tdtt och att sdkerhetsanordningarna
fungerar-Anvdndaldrigmaskinersom
inte ldngre5r driftsdkra.Kontaktai
tveksammafall en 6terforsdljare.
Arbeta inte i startgasldge.
Lyft maskinenlodrdtoch rakt ndr
borrverktygetska lyftasut - se till att inte
stota emot nigot med borrverktyget.
Vidrorendast borrverktygoch
borrspindelndr motorndr avstdngdoch
borrenstir stilla- skaderisk!
Undvikkontaktmed
stromforande
ledningarrisk for stromstot!

H6ll maskineni ett stadigtgrepp sA att
du rir bereddp5 pldtsligaskakningar.
Tryck endast mycketldtt vid borrningen.
Var sairskiltfdrsiktigvid
arbetepA underlagmed
mycketstenar eller rotter.

Tdck for och sdkra hdlen.
Stdngalltidav motornvid byte av
borrverktyg- skaderisk!
Ror inte vid varma maskindelar,framfor
allt inte vid ljudddmparenbriinnskaderisk!
Innandu ldmnarmaskinen:Stdngav
motorn.
Kontrolleraregelbundetatt
borrverktygetdr i felfrittskick. Byt
omedelbartut skadadeellertrubbiqa
oorrar.

svenska
Maskinendr konstrueradsA att arbetet
fortlOperbdst niir man uppleversA l6ga
vibrationersom m6jligt.Om anvdndaren
underarbetetsgAngupplevertilltagande
vibrationerska varvtaletminskasvia
regleringsspaken
si att arbetetkan
fortsdttasd smidigtsom mojligt.
Vibrationer
L6nga arbetspassmed maskinenkan
leda till vibrationsbetingade
cirkulationsstorningar
i hdnderna("vita
fingrar").
En allmdntgiltigldngdfor arbetspass
kan inte faststdllaseftersomden
pdverkasav minga olika faktorer.
Anvdndningstiden
kan forldngasgenom:
skyddfor hdnderna(varma
handskar)
-

raster

Anvdndningsperioden
forkortasgenom:
individuella
anlagsom t.ex.d6lig
(kdnnsigengenom:
blodcirkulation
fingrarsom ofta blir kalla,
stickningar)
-

l6gautomhustemperaturer

-

greppetsstyrka(ett kraftigtgrepp
kan hdmmablodcirkulationen)

Vid ofta forekommandel6nga
arbetspassmed maskinenoch vid ofta
fdrekommandetecken pd nedsatt
blodcirkulation(t,ex.stickningari
fingrarna)rekommenderas
en
medicinskundersokning.

Underhdlloch reparation

Kontrolleratdndkabeln(Ei
stabilanslutning).

Utfor regelbundetunderhAllp6
maskinen.Genomforendasts6dana
underhAllsarbeten
och reparationersom
beskrivsi skdtselanvisningen.
Allt annat
arbete ska utforas av en Aterforsdljare.

Kontrolleraatt ljudd6mpaur - aHffit
skick.

STIHL rekommenderaratt endast
auktoriseradeSTIHL-6terforsdljare
genomforunderhAlloch reparationer.
STIHL-Aterforsdljare
har mojlighetatt
regelbundetdelta i utbildningarsamt att
fi tillgdngtill tekniskinformation.

iEng,

Anvdndinte maskinenrned*tHdler
borttagenljuddiimpare-btfC
Risk for horselskador!
Ror inte vid den varma liddfupeen
briinnskaderisk!

-

Anvdnd bara fdrstklassigareservdelar.
Annarsfinns det risk for olyckoroch
skadorpA maskinen.R6dgormed
6terforsdljaren
vid frAgorom detta.
Vi rekommenderaratt du anvdnder
STIHLoriginalreservdelar.
Dessadr
optimaltanpassadetill maskinenoch
anvdndarenskrav.
Vid reparation,underhSlloch rengdring
ska man alltidstdngaav motornskaderisk!- Undantag:Forgasar-och
tomgdngsinstdllning.
MotornfAr endastsdttasi rorelsemed
startanordningen
vid avdragen
tiindkabelskoellerborttagettdndstiftndr
stoppreglagetp6 maskinenst6r p6
STOP och stoppreglagetp5 bdrramen
stdr p6 0 - brandfaraom onistorkommer
utanforcylindern.
Underhill och forvaringav maskinenfAr
inte ske i ndrhetenav 6ppen eld brdnsletmedf6rbrandfara!
Kontrolleraregelbundetatt tanklocketdr
taft.
Anvdndendastfelfriatiindstiftsom har
godkiintsav STIHL- se "Tekniskadata".
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Fdrbered spdnen
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Montera mellanstycket
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LeiggpA bida mellanstyckena(1)
nedifrAnpi fdststagetp5 borrhuset
- se till si att g6ngjdrnsflikarna
(2)
som dr fastsvetsadeutanpd
mittsektionenliggerpA roretsutsida
L:igg pA tryckstyckena(3) - h6len
ska stdmmaoverens

Satti tva sexkantskruvar
(8)i
spdrren(9)- spdrrenmAstehakai
fullstdndigt
i sexkantskruvens
spAr

Monterahandtagsroret

$

Liigg p6 handtagsrorets(10)
gAngjdrnsflikar
(11) pA
mellanstyckets( 1) gingjiirnsflikar
(2) - hAlenm6stestdmmaoverens
Liigg an sexkantskruvarna
(8) med
spdrren(9)
Skruva i sexkantskruvarna
(8) och
dra 6t
Endast om regleringsspakeninte iir
formonterad

Skjut igenomsexkantskruvarna
(4)
M10x75underifrdn

1l€l-

Liigg pd brickorna(5) och
fjdderringarna(6)
Skruvap6 muttrarna(7) och dra At

vr 92911

ggl

ts@

a

Handtagsroretska monterassi att
h6let(pil)ihandtagsroret(10)fr6n
anvdndarenssynvinkelalltidpekar
5t hoger

rn

12 -@

\R€[r
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Liiggi tur ochordningbrickan(12),
spaken(13)ochbrickan
(1a)pa
(15)
styrtappen
(16)Sdttpi tryckstycket
(16)klackar(pilar)
tryckstyckets
mAstep6 bAdasidorliggaan mot
klackarna
(pilar)pAstyrtappen
(15)

BT 360

svenska
Skjut en forsdnktskruv M6x55
genom tryckstycket(16), brickan
(14),spaken(13),brickan(12)och
styrtappen(15)
SkruvapA brickan(18)- denna
hAllerden formonterade
p6 plats
regleringsspaken

z

@

Monteraregleringsspaken
a

For in gasvajerni oppningen- den
smalarenippelnfram

ry-21

Sdtt in gasvajernsnippel(26) i
(27) pe
ursparningen
regleringsspakens
undersida

22

Ldiggin gasvajerni styrskenan
(pilar)
Skjutin gasvajernsdndhylsa(28) i
fdstet (29) p6 regleringsspaken

a

Skjuten forsdnktskruv(17)med
den formonteraderegleringsspaken
genom hSletp6 handtagsrdret(10)
pi gasvajersidan

.

Liigg pA brickan(19)

.

Skruva pA lAsmuttern(20) och dra
At - spaken(13) ska vara ldttrorlig
utan att man tar i med kraft

Montering av gasvajern

Skjutfjddern(21) over gasvajerns
smalarenippel(22)
Monteranippeln(22) ispaken (23)
for gasreglering
Skjutfjdrdern(21) mot spaken(23)for gasvajerngenomfdstet(24) och
tryckin gasvajernsdndhylsa(25) till
stopp i fiistet (24)

.

Fdst gasvajern(30) med tvA
(31)s6 att avst6ndeta
kabelbindare
= 70 mm och avstindet b = 320 mm
vid handtagsroret- montera
gasvajernpA roretsinsida

Gasvajernsom foljer med maskinen
m6steanvdndas.

BT 360
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Kontrolleraatt regleringsspaken
fungerar
Motornska k6ras p6 en
brdnsleblandning
av bensinoch
motorolia.

a

'|'. Dra i regleringsspaken
2.

- den ska
Sldippregleringsspaken
gA tillbakatilltomgAngslSget
av sig
sjiilv

Fdst kabelstammenmed tre
(35) med avst6nden
kabelbindare
a=60mm,b=300mmoch
c = 60 mm p6 handtagsroretmonterakabelstammenoA rorets
insida

Forberedelserinfor transport

Montera stoppreglagetpd bdnamen

Undvikdirekthudkontaktmed brdnsle
och inandningav brdnsledngor.
STIHL MotoMix
STIHLrekommenderar
att du anvdnder
STIHLMotoMix.Dettafdrdigblandade
brdnsledr bensenfrittsamt blyfrittoch
kdnnetecknasav ett hogt oktantal.
Brdnslethar alltiddet rdtta
blandningsforhAllandet.
STIHLMotoMixdr blandatmed STIHL
tvdtaktsmotorolja
HP Ultrafor att ge
motornmaximallivsldngd.
MotoMixgir inte att fA tag pi i alla
affdrer.
Blandningav brdnsle

a

.

Lziggan stoppreglaget
(32)p6
bdrramen

.

(33)
Lriggp6 kldmstycket

a

(34)ochdrait
Sdtti skruvarna

Lossaoch vrid ut de nedre
sexkantskruvarna
o6
gAngjdrnsflikarna
p6 gasvajersidan.
PA motsattasidan.lossaoch vrid ut
p6
de 6vresexkantskruvarna
g6ngjdrnsflikarna.

a

Lossade ovrigasexkantskruvarna
pd gAngjdrnsflikarna
(ca 112vaw\

.

p6
Fdllupp handtagsrdret
gasvajersidan,frill ned
handtagsroretpdrmotsattasidanse till att inte gasvajernbdjs

Efterhopfdllningen
m6stealla
sexkantskruvardras dt vid gSngjiirnen.

BT360

Oliimpligabrdnsleblandningar
eller
blandningsforh6llanden
som awiker
frAnfOreskrifterna
kan orsakaallvarliga
skadorpi motorn.Bensinellermotorolja
av undermSligkvalitetkan skada motor,
packningar,
ledningaroch brdnsletank.
Bensin
Endastmdrkesbensinmed ett oktantal
p6 minst 90 ROT f6r anvdndas- blyfri
ellerblyad.

svenska
Maskinermed avgaskatalysator
m6ste
drivasmed blyfribensin.

Om tanken har fyllts n6grag6ngermed
blyad bensin kan katalysatomseffekt
sjunkamdrkbart.
Bensinmed en alkoholhalt6ver 10 o/o
kan fdrorsaka driftstorningari motorer
med manuelltinstdllbarafdrgasareoch
fAr ddrf6r inte anvdndasf6r dessa
motorer.
Motorermed M-Troniclevererarfull
effektmed bensinmed en alkoholhalt
upp till 25 % (E25).

Exempel
Bensinmdngd STIHLtv6taktsolja1:50
Liter
Liter
(ml)
1
(20)
0,02
5
0,10 (100)
10
(200)
0,20
15
0,30 (300)
20
(400)
0,40
25
(500)
0,50
a

l[.r
Forberedningav maskinen

Hdll forst motorolja,sedan bensini
en godkdndbrdnsledunkoch
blandavdl

Forvaringav brdnsleblandningen

Motorolja
Anviind endast tu6taktsmotoroljaav
hcigstakvalitet- helst tvAtaktsmotorolja
HP, HP Supereller HP Ultraftdn STIHL.
Dessa oljor iir optimalt anpassade till
STIHL-motorer.HP Ultra garanterar
hogsta tdnkbara effekt och maximal
livsldingdfor motorn.
Motoroljornafinns inte tillgdngligap6
alla marknader.
Till maskinermed avgaskatalysator
f6r
endast STIHL tvataktsmotorolja1:50
anveindas.

Lagraendasti godkdndabrdnsledunkar
p6 en torr, sval och sdker platsskyddad
fr6n ljus och sol.
Brdnsleblandningen
Aldras- blanda
endasttill brrinslefor nAgraveckors
behov.Lagrainte brdnsleblandningen
ldngre5n 3 m6nader.Underinverkanav
ljus,sol eller ldga/hogatemperaturer
kan brdnsleblandningen
bli oanvdndbar
snabbare.
.

Skaka dunkenmed
brdnsleblandningen
vdl f6re
tankning

Blandningsforhillande
Vid STIHL tuStaktsmotorolja
1:50;
1:50= 1 del olja + 50 delarbensin

I dunkenkan ett overtryckbyggasupp oppnaforsiktigt.
a

Rengdrtanklocketoch ytan runtdet
fore tanknings6 att ingen smuts
kommerin i tanken
PlaceramaskinensA att tanklocket
dr vdnt upp6t
Oppnatanklocket

Brdnsletankoch brdnsledunkska
rengorasnoggrantd6 och d6

Ta hand om gamla briinsleresteroch
den vdtskasom anvdndsvid
rengoringenenligtgdllande
miljoforeskrifter!
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svenska
Fyll pd brdnsle
Se till att inte spilla brdnslevid
tankningenoch fyll inte tanken dnda
upp. Vi rekommenderaratt man
for
anvdnderSTIHL p6fyllningssystem
brdnsle(specialtillbehdr).

Dra 6t tanklocketfor hand sA h6rt som
mojligtefter tankningen-

Startamotorn

Vidstartav borraggregatet
fir inget
borrverktyg
varamonterat
i borrspindeln .
* olycksrisk!

Bvt brdnsleloden qAnq om dret

StdlllstartmotornpA markenp6 den
sida av bdrramensom sitter
mittemotregleringsspaken
bdrramenmiste h6llasfast av bdda
anvdndarna,som sdkrarden med
var sin fot i b6garna.

Dra ut choken(1) vid kall motor,vid
varm motorska den skjutas in (iiven
om motornredan har varit ig6ng
men fortfarandedr kall)

o

(2)pAmaskinen
Skjutstoppreglaget
motSTOP

.

Sdtt stoppreglaget(3) pA bdrramen
PAI

Folj s-ikerhetsforeskrifterna- se
"Sdkerhetsanvisningar
och
arbetsteknik"

o

Tom brdnsletanken

a

Dra ut brdnslelodetur tanken med
en krok och dra av det fr6n slangen
Stick in det nyaibrdnslelodeti
srangen
Ldgg tillbakabrdnslelodeti tanken

BT 360
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svensKa
.r1,.i

Arbete med skafttorliingare
(specialtillbehor)

, l.

.:-:r:1lr
I lr)l
:a.::iat

'.:L#l:dli
I t

,,!?.j.rti:!,,

Skaftforldngaren
ska forst monteras
efteratt man har borratned borrh6lettill
den fullaborrldngden.

Anvdndningav borr med monterad
ledertill okad olycksrisk
skaftfOrldngare
fdr anvdndaren,eftersom
borraggregatetdA befinnersig i
brdsthdjdf6r anvaindaren
och inteldngre
kan kontrollerasmed samma sdkerhet.
Av sammaanledningmiste man ocks6
ta av skaftforldngaren
innan man helt
drar ut borrenur borrh6let.

Om borrenklSmsfast i borrhAlet- stdng
omedelbartav motorn.

a

Sritt stoppreglagetpA bdrramen
pA0

Kontrollav sakkunnig

Om motoreffektensjunker mdrkbart

O

Dra ut choken(1)

o

Lossafilterk6panslAsskruv(2)

a

Ta bort filterkdpan(3)

a

Avldgsnagrdvresmutspartiklar
fr6n
filtretoch filterk6pansinsida

o

Kontrollerahuvudfiltret(4)

Vid industribrukmdsteen kontrollav
sakkunniggenomforasminst en ging
Derar.
Som sakkunnigardknaspersonersom
genomsin specialistutbildning
och
erfarenhetkan bedomahuruvida
borraggregatetdr i driftsdkertskick.

p6 maskinen
Stdllstoppreglaget
o6 STOP
(1)6t vdnster
Forspdrrspaken
kuggvdxeln
dr spdrrad
a

Vrid hela borraggregatet
Atvdnsteri
motursriktningtills borrenlossnar

F6r att skydda borrvdxelnmot brott
utlosesspdrrspakenom det hogsta
tillStnareturmomentetoverskrids.

Vid fororeningeller skada:
a

Lossafldnsen(5) med vingmuttern

a

Dra av huvudfiltretoch byt ut det

Ndr huvudfiltretbyts skall ocks6 alltid
tillsatsfiltretbytas.
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Kontrolleraforst tdndstiftetvid dAlig
motoreffekt,sv6rstartadmotor eller
oregelbunden
tomgSng
Byt tdndstiftetefter ca '100
driftstimmar- tidigareom
elektroderna5r kraftigtavbrdndaanvdndendastavstordatdndstift
som iir godkdndaav STIHL- se
"Tekniskadata"

Allmdn information
gor att motorn
Dennaforgasarinstdllning
f6r den bdsta brdnsle-/luftblandningen
underalla driftforh6llanden.
o

Kontrolleratillsatsfiltret(6)- knacka
ur det ldtt vid fororening- byt vid
skada

Tomgdngsinstdllning

Ndr man drar av tillsatsfiltret
ska man se
till att ingafororeningar
trdngerin i
insuget.

Demonterinqav tiindstift

a

Rengorfilterutrymmet- montera
tillbakaalla filterkomponenter

a

Stdllstoppreglagetp6 maskinen
PESTOP

.

Sdittp6 filterkipan

a

Stdll stoppreglagetp6 biirramen

a

Dra 6t l6sskruven

a

Skjut in choken igen

pa0
Motom stannarpA tomgAng
o

a

Dra av tdndkabelskon

a

Skruvaut tdndstiftet

(LA) medurs
Vrid tomgAngsskruven
tills borrspindelnborjarroteraoch
sedan 1/2 varv tillbaka

Bonspindelnroterarmed vid tomgAng
.

BT 360

Vrid tomgiingsskruven(LA) moturs
tillsborrsoindeln
stannar- vrid
sedanytterligare112varv 5t samma
hail
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svenska
Kontrollera
tdindstiftet

Montering av tiindstift

Om maskinengiir ojdmnttrots rent
luffi lter och konekt forgasarinstdllning
kan orsakenfinnas i ljudddmparen.
Lit en auktoriseradAterforsdljare
kontrolleraom det finns fdroreningari
ljudddmparen(sotbeldggning)!

z
Y
o

A3
a

Rengortdndstiftetom det dr
smutsigt

a

Kontrolleraelektrodavst6ndet(A)
och justeravid behov,vdrde for
avst6nd- se "Tekniskadata"

o

AtgarOaorsakentill det smutsiga
tdndstiftet

STIHL rekommenderaratt endast auktoriseradeSTIHL-Sterforsdljare
genomforunderhill och reparationer.

Mojligaorsaker:
-

For mycket motoroljai brdnslet

-

Smutsigtluftfilter

-

OgynnsammadriftforhSllanden

o

Skruvai tdndstiftet(3) och tryckfast
tdndkabelskon(2) hdrt pA
tdndstiftet(3)

Vid tdndstiftmed separat
(1);skruvaalltidpi
anslutningsmutter
pA giingan och dra
anslutningsmuttern
6t ordentligt - genom gnistbildningrisk
for brandfara!
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Byte av kuggviixelolja

Fdr smorjningav kuggvdxelnska man
anviindaen mild kuggvdxelolja(se
"Tekniskadata").
KontrolleraoljenivAni fylla pi olja
Oljenivin ska kontrolleras
regelbundet- varje vecka vid
normalanviindning
Ta bort borrverktyget

.

Stdrllupp kuggvdxelnlodrdttborrspindelnst6r v6griitt och
pekar uppdt
regleringsspaken

.

(1)
Skruvaut cylinderskruven

a

KontrolleraoljenivAn- oljenivAnska
n6 upptilldetgdngadehdletsnedre
kant

Vid avtappningska kuggvdxeloljan
vara
uppvdrmdgenom drift.

Byteav trasigstartlina

Justerakuggvdxelns6 att
borrspindelnstAr lodrdittnedit
a

Skruva ut cylinderskruven(1)

o

Lrit kuggvdxeloljanrinna ut i en
ldmpligbeh6llare
Ta handom spilloljanenligt
miljoskyddslagensbestdmmelser
Fdr p6fyllningav kuggvdxeln,
se
"Kontrolleraoljeniv6n/ fylla p6 olja"
o

Skruvautskruven(1) urfldktkApan
(2)

.

Ta bort fldktk6pan(2)

Om oljeniv6ninte nAr upp till det
gdngadeh6letsnedrekantska manfylla
pA kuggveixelolja:
.

Oppna l6sskruven(2)

.

Fyll pA kuggvdxeloljatills oljeniv6n
n5r upp till den nedre kantenav
gdngadeh6l
cylinderskruvens

a

SkruvaAterigeni och dra dt
cylinder-och ldsskruvenmed
tillhorandetdtringar

BT 360
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Spiinningav returfidder

Dra startlinangenom linhjuletoch
fdst den med en enkel knut i linhjulet
Sdtt linhjuletp6 axeln och vrid det
lite fram och tillbakatills
returfjdderns6gla 96r i l6s

'---6
\er
A^

5"W-

Gor en ogla med den avlindade
startlinanoch vrid linhjuletsex varv i
pilensriktning
H6llfast linhjulet- dra ut den
tilltrassladestartlinanoch ordna till
cten

3p

5

Tryck forsiktigtbort lAsfjridern(3)
fr6n axeln med en skruvmeiseleller
ldmpligtAng

a

Sl:ipplinhjulet

a

Sldpp ldngsamtefter pA startlinan
s6 att den lindasupp p6 linhjulet.
StarthandtagetmAstevara
ordentligtindrageti linbussningen.
Om det hdnger6t sidan:spdnn
fj6dernytterligareett varv

Dra forsiktigtav linhjulet(4) med
brickan(5) och startklon(6)
Lirkaforsiktigtut startlinan(7) med
skruvmejselnur starthandtaget(8)
Ta bort linresterur linhjuletoch
starthandtaget
Dra in en ny startlinaovanifrin och
neddtgenomstarthandtaget(8) och
linbussningen
(9)

a

Sdtt tillbakastartklon(6) i linhjulet

o

Stitt brickan (5) pd axeln

a

Tryck pd ldsfiddern(3) pi axeln
med en skruvmejselelleren ldlmplig
tAngoch tryck over startklons
tappar- l6sfjddernmAstepeka
medurs- se bilden

Vid helt utdragenstartlinamAstelinhjulet
kunnavridasytterligareett halvtvarv.
Om det inte gAriir fjddernfor hArtspdnd
- broftrisk!Ta bort ett linvarvfr6n hjulet.
o

MonteratillbakafldktkApan

Byte av trasig returfiSder
a

18

Demonteralinhjuletenligt
beskrivningeni avsnittet"Byte av
trasigstartlina"
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svenska

Fjdiderdelarnakan fortfarandevara
spdndaoch hoppa urfiiderhuset ndr
linhjulettas av ellerefterdemonteringen
av f,dderhuset- skaderisk!Anviind
ansiktsskyddoch skyddshandskar.

ca 3 m6nader
ViddriftuppehAllfr.o.m.
.

Ta bortborrverktyget
pi ett stdlle
Tombrtinsletanken
medgodventilationoch rengorden

a

Ta handom brdnsleenligtgdllande
miljoforeskrifter

o

Korforgasarentom,annarskan
klibbafast i forgasaren
membranen

o

Rengdrmaskinenviil, speciellt
luffilter och cylindems kylfldnsar
a

Lossa skruvarna pa fliiktk6pan och
ta ut fididerhusetoch fidderdelarna

a

sdtt idet nya fidderhusetmed botten
upp - ldgg den yftre fidder6glanrunt
klacken

.

Monteratillbakalinhjulet

.

Spdnningav retur$dder

o

Sdifttillbaka fldktk6pan och skruva
fast den

Forvara maskinen p6 eft torrt och
sdkert stiille. Se till att den inte kan
anvdndasav obehoriga(t. ex. barn)

Om flddem har hoppatut ur {dderhuset:
ldgg tillbaka den moturs - utifrdn
.
och in
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Vid sv6ra driftforhillanden(kraftigdam
Uppgifiernagdller normaladriftforhAllanden.
mutvecklingmed mera)och ldngredagligaarbetspassska underhAllsintervallerna
goras kortare.
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Avsyning (skick,tdthet)
Hela maskinen

_c
c
c
o
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a

€
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o
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tIJ

o

o
o

"G

E
o
C

"o
E
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F
o

o
C
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c
tIJ

X

X
X

Rengoring

Regleringsspak

Funktionskontroll

X

Skaftgrepp,regleringsspak(skikt)

Avsyning

X

Sparrspak

Funktionskontroll

X

Luffi lter (tillsatsfilter)

Rengdring

Luftfilter(huvud- och tillsatsfilter)

Byte

X

X
X
X

x

Byte
Rengoring

Kyllufts-insugningsintag

Rengoring

X

Cylindernskylflansar

Rengoring

X

Forgasare

X

X

Bransletank

Kontrollav tomgangen- borrspindelnfar
inte dras med

X

X

Kontroll
i bransletanken
Brenslelodet

o
o
c
c

6

X

X

Tomgingsjustering
X

Justera elektrodavstandet
Tiindstift
Bvtevar 100:edrifttimme

X

Konholl hos Aterforsdliare'r
i quddemparen
Gnistskyddsgallerl)

Atkomligaskruvar och muttrar (forutom
justerskruvar)

Reng6ringresp. byte hos auktoriserad
aterforsaliare',
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Byte av kuggvaxelolja

X
X

Dra At
Kontrolleraoljenivan

Kuggvaxel

X

X

X

X
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svenska
Uppgifternagdller normaladriftforhillanden.Vid svdra driftforhallanden(kraftigdam
mutvecklingmed mera) och l6ngre dagliga arbetspassska underhallsintervallema
g6ras kortare.
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Finnsbara i vissa lander
Vi rekommenderarauktoriseradeST|Hl-aterforsaliare
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svenska

Om du fdljer anvisningarnai denna
undvikerdu onodigt
skotselanvisning
slitageoch skador pi maskinen.
Anvdndning,skotseloch forvaringav
maskinenmiste ske med samma
noggrannhetsom foreskrivsi denna
skotselanvisning.

AuktoriseradeSTIHL-6terforsdljare
har
mojlighetatt regelbundetdelta i
utbildningar
samtfA tillgdngtillteknisk
information.
Om dessa arbetenforsummaskan
skador uppstApA maskinensom
anvdndarensjSlvfdr ansvarafor. Hit hor
b l .a . :
Motorskadortill foljd av forsummat
ellerotillrdickligt
underhAll(t. ex. luftoch brdnslefilter),
felaktig
f6rgasarinstdllning
ellerotillrdcklig
(intag,
rengoringav kylluftsspringor
cylinderfleinsar).

Alla skadorsom orsakasav att
anvisningarnafor siikerhet,anvdndning
och sk6tselintehar foljtsfAranvdndaren
sjdilvst6 for. Dettag-illeri synnerhet:
-

Andringarprl produktensom inte
godkdntsav STIHL.

-

Anvdndningav verktygeller
tillbehorsom intedr godkdndaeller
lzimpligafor maskineneller iir av
sdmre kvalitet.

-

Anvdndningav maskinenfor
dindam6lsom den inte dr avsedd
for.

-

Anvdndningav maskinenvid
idrotts-ellertdvlingsevenemang.

-

Fdljdskadororsakadeav fortsatt
anviindningav en maskinmed
defektakomponenter.

-

Korrosions-och andrafoljdskador
orsakadeav oliimpligforvaring.

-

Skadorpi maskinentill foljd av att
reservdelarav sdmre kvalitethar
anvdnts.

Forslitningsdelar
Olika delar av maskinenutsdttsfor
normaltslitagedven om de anvdndspd
r6tt sdtt och mAste bytas i tid beroende
pA huroch hur ldngede anvdnts.Hit hor
bl.a.:
-

Koppling
Borrverktyg

UnderhAllsarbeten

Filter(for luft, brdnsle)
Startanordning

Alla itgiirder som beskrivsi kapitlet
"Skotseloch underh6ll"miste utforas
regelbundet.Om anvdndareninte kan
utforadessa arbetensj5lv ska en
fackhandlareanlitasfor dem.

Trindstift

STIHL rekommenderaratt man endast
lAterauktoriseradeSTIHL-Aterfdrsiiljare
genomforaunderh6lloch reparationer.
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#

Regleringsspak
Gasvajer
Kabelstam
Filterkipa
L6sskruv
Tanklock
Starthandtag
Tiindkabelsko
Ljudddmpare
Bdrram(hopfallbar)
Spdirr
StoppreglagepA bdrramen
Spdnnring
Borrspindel
Borrverktyg
pd maskinen
Stoppreglage
Choke
Spdrrspak
LAsskruv
Tomgingsskruv(LA)
Maskinnummer

16
17
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Motor
STIHL encylindrig
tvAtaktsmotor
Slagvolym:
60,3cm3
Cylinderdiameter: 49 mm
Slagldngd:
32 mm
Effektenligt
2,9kW(3,9HK)

Utudxlingsfdrhdllande:
151:1
Maximalt
spindelvaMal:
50 v/min
Smorjning:
mild
kuggvdxelolja
EP e0 (sAE 90)
Oljemdngd:
0 , 5|
Borrverktyg

tso 7293:
vid 8000v/min
Tom96ngsvarvtal: 2500v/min
Tdndsystem

Ljud- och vibrationsniv6er

Elektronisktstyrd, kontaktlos
magnettdndning

Vid beraikningav ljud- och
vibrationsniv6er
tas hdnsyntill tomg6ng
och nominelltmaxvarvtali forh6llande
1:4.

ElektrodavstAnd:

NGK BPMR 7 A,
BoschWSR 6 F
0,5 mm

Brdnslesystem

9 0 t i l l 3 5 0m m
8,0 tiil 24,3 kg

LjudtrycksnivA
Lo.wenligtISO 11201

Brdnsletankens
volym:

ee dB(A)

vikt
Otankad,utan
borrverktyg

6,8 m/s2
8,7 mls2

For ljudtrycksniv6n
och ljudeffektnivdn
=
dr K-vdrdetenligt RL 20061421EG
2,5 dB(A);fcirvibrationsvdrdet
dr Kvdrdet-enligtRL2O06l42lEG= 2,0 m/s2.

REACHdr en EU-f6rordningfor
registrering,bedomningoch
godkdnnandeav kemikalier.
Se www-stihl.com/reach
for information
om att uppfyllaREACHforordningen
(EG) Nr. 19A712006

Ytterligareuppgifterom
overensstdmmelsemed
arbetsgivardirektivet
om vibrationer
20021441EG
finns pA
www.stihl.com/vib/.

Ldgesoberoendemembranforgasare
med integreradbrdnslepump
0,55 |

Vdnsterhandtag:
Hoger handtag:

REACH
Jordborr
Diameter:
Vikt:

Tiindstift(avstort):

Vibrationsviirdeanu..n enligt ISO 20643

LjudeffektniviiL*.w enligt ISO 3744

28,8 kg

1 1 1d B ( A )

Borrvdxel
Trestegskuggvdxel
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500 mm
Skaftforldingare
-

Skaftforldngare1000 mm

Aktuellinformationom dessaoch andra
finnshos din
specialtillbehor
auktoriseradeSTIHL-6terforsiiliare.

Anvdndareav den hdr maskinenfir
endast utfora skdtsel och
som beskrivsiden hiir
underhAllsarbete
Mer avancerade
skotselanvisningen.
reoarationerfdr endastutforasav
6terforsiiljare.
STIHL rekommenderaratt endast
auktoriseradeSTIHL-Aterforsdljare
genomforunderh6lloch reparationer.
har
AuktoriseradeSTIHL-6terforsSljare
mojlighetatt regelbundetdelta i
utbildningarsamt att fA tillg6ngtill
tekniskinformation.
Anvdndvid reparationendast
reservdelarsom dr godk-lndaav STIHL
for dennamaskin,ellertekniskt
likvdrdigadelar.Anvdnd endast
reservdelarav hog kvalitet.Annarsfinns
det risk for olyckoreller skador p6
maskinen.
Vi rekommenderaratt du anvdnder
STIHL originalreservdelar.
STIHLoriginalreservdelar
kiinns igenp6
p6 logotypen
STIHL reservdelsnummer
eventuelltpi STIHLSTIHEoch
mdrket EFJ,(pA mindredetaljerfinns
iblandbara detta mdrke).

ANDREASSTIHLAG & Co, KG
Badstr.115
D-71336Waiblingen
intygaratt
Maskintyp:
Fabrikat:
Typ:
Serie-lD:
Slagvolym:

Jordborraggregat
STIHL
BT 360
4308
60,3 cm3

overensstdmmermed foreskrifternai
d irektiven 2006|421EG och
20O4l1O8|EG
samt har utvecklatsoch
tillverkatsi overensstdmmelsemed
f6ljandestandarder:
EN ISO 12100.EN 55012,
EN61000-6-1
Forvaringav tekniskdokumentation:
ANDREASSTIHLAG & Co. KG
Produktzulassung
Tillverkningsdr
och maskinnummer
angespA maskinen.
Waiblingen, 20 11-08-26
ANDREASSTIHLAG & Co. KG
e. u.

O,0'\r
Elsner
Chef Produktadministration
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