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svenska

Bdiste kund,

tack sA mycket fdr att du valde en
kvalitetsprodukt frin STI H L.

Denna produkt har tillverkats med
moderna tillverkningsmetoder och
omfattande kvalitetssdkringsiitgdrder.
Vi forsoker gtira allt for att du ska bli nqjd
med produkten och kunna arbeta med
den utan problem.

Kontakta din iiterforsiiljare eller v6r
generalagent om du har fr6gor som
gdller din produkt.

Med vdnliga hiilsningar

I(to"- ?w l^",4
Hans Peter Stihl
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svenska

Symboler

Alla symboler, som finns pA maskinen dr
forklarade i denna skotselanvisning.

Markering av textavsnitt

A

A
Varning fOr olycksrisk och skaderisk fdr
personer samt varning for allvarliga
materiella skador.

t:l
t6 ; t

Varning f6r skador pi maskinen eller
enstaka komPonenter.

Teknisk vidareutveckling

STIHL arbetar sttindigt med
vidareutueckling av samtliga maskiner;
vi m6ste ddirfor forbehdlla oss riitten till

dndringar av leveransomfattningen ndr

det gdiller form, teknik och utrustning.

Det innebdr att inga anspr6k kan stdllas
utifrin information och bilder i den hiir

bruksanvisningen.

Vid arbete med den hdr
maskinen krdvs sdrskilda
forsi kti ghetsdtgiirde r.
Borren arbetar med hdgt
moment och roterar ofta
med hog hastighet. Dess-
utom iir borrverktYgen
VASSA.

Lds noga igenom hela
skotselanvi sn i ngen fore
forsta
anvdndningstillfdillet och
spara den Pi en sdker
plats for senare bruk. Om
anvisningarna i
skotselanvisningen inte
fOljs kan det medfora
livsfara.

F0lj nationella sdkerhetsforeskrifter'
t.ex, fr6n Arbetsmiljoverket.

Om du anvdnder maskinen for forsta
gingen: LAt fdrstiljaren eller annan
fackkunnig f6rklara hur maskinen ska
hanteras eller gA en kurs.

Minder6riga fAr inte arbeta med
maskinen.

H6ll barn, djur och Askddare pd avstAnd'

Ndr maskinen inte anvdnds ska den
forvaras pA sA vis att ingen kan skadas'
Se till att ingen obehorig kan anvdnda
maskinen.

Anvindaren ansvarar for olyckor och
risker som upptrdder gentemot andra
personer eller deras egendom.

Maskinen fAr endast overldmnas eller

l6nas ut till personer som iir f6rtrogna
med modellen och dess hantering.
Skotselanvisningen ska alltid folja med'

Anvdndning av bullrande maskiner dr

enligt lag f6rbjuden under delar av

dygnet i vissa ldnder och regioner.

Den som arbetar med maskinen mAste

vara utvilad, frisk och i god kondition'

Den som inte f6r anstrdnga sig av ^

hdlsoskdl ska r6dfrAga sin l6kare fore

arbete med maskinen.

Endast for anvdndare av Pacemaker:
Tdndsystemet i denna maskin alstrar ett
ytterst svagt elektromagnetiskt fdlt" Det

kan inte uteslutas helt att fdltet p6verkar

enstaka typer av pacemaker. F6r att

undvika hdlsorisker rekommenderar
STIHL att du kontaktar din ldkare och

tillverkaren av Pacemakern.

Arbeta aldrig med maskinen efter intag

av alkohol, ldkemedel eller droger som
p6verkar reaktionsformAgan -

Anvdnd endast maskinen - beroende pi

vilket borrverktyg som monterats - for

borrning av jordh6l.

Det dr inte tillAtet att anvdnda maskinen
fbr andra dndamAl. Detta kan leda till
olyckor eller skador PA maskinen.

Innan man borjar borra ska man
forsdkra sig om att inga ledningar (t.ex'

fdr gas, vatten eller strom) finns Pi
borrplatsen.

lnformationen kan fAs frAn de lokala
elbolagen

- | tueksamma fall ska man
kontrollera om det finns ledningar
med hjdlP av detektorer eller
provgrdvningar
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Anvdnd bara sAdana borrverktyg eller
tillbehor som dr godktinda av STIHL for
denna maskin eller tekniskt l ikvdrdiga
delar. RAdg6r med Sterforsdljaren vid
fr6gor om detta. Anvdnd bara
forstklassiga verktyg och tillbehor.
Annars fdreligger risk for olyckor och
skador pd maskinen.

STIHL rekommenderar att man
anvdnder STI HL originalverktyg och
ti l lbehdr. De dr optimalt anpassade ti l l
produkten och anvdndarens krav.

Gor inga dndringar p6 maskinen - det
kan dventyra sdkerheten. STIHL
ansvarar inte for nAgra person- eller
materialskador som uppkommer vid
anvdndning av icke godktind
extrautrustning.

Rengor aldrig maskinen med
hogtryckstviitt. Den h6rda vattenstrAlen
kan skada maskinen,

Kldder och utrustning

Anvdnd f6reskriven kliidsel och
utrustning,

KlSdseln ska vara prak-
tisk och f6r inte hindra
arbetet. Bdr itsittande
klddsel - gdrna overall,
inte arbetsrock.

Bdr inte kldder som kan fastna i grenar
och sly eller i maskinens rorl iga delar.
Bdr inte heller halsduk, slips eller
smvcken,

Bind upp och skydda
lingt hAr (med sjal,
mossa, hjiilm eller
l iknande).
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Anvdnd skyddsstovlar med bra
markgrepp och st6lhdtta.

Anvdnd skyddsglasogon
eller annat ogonskydd.
Anvdnd "personligt" bul-
lerskydd - t.ex.
horselkApor.

Bdr skyddshjdlm - om forem6l kan falla
ned.

Anvdnd arbetshandskar.

STIHL ti l lhandah6ller ett stort utbud av
personlig skyddsutrustning.

Transport av maskinen

Stdng alltid av motorn.

Maskinen ska biiras i bdrram av tv6
oersoner.

Infor ldngre transporter ska man ta av
borren och bdra maskinen i bdrramen -
varma maskindelar (t.ex. kuggvdxel,
ljudddmpare) ska h6llas borta frAn
kroppen - brdnnskaderisk!

Infor transport i fordon ska man ldta
maskinen svalna.

I fordon: Saikra maskinen s6 att den inte
vdlter eller skadas och s6 att inoet
brdnsle kan liicka ut,

svenska

Tankning

Bensin dr ytterst
ldftantdndligt - hill ett
sdkerhetsavstdnd till
oppen eld - spil l  inte ut
brdnsle och rok inte.

Stdng av motorn fore tankning.

Tanka inte om motorn fortfarande 5r
varm, brdnsle kan spillas - brandfara! -

Oppna tanklocket forsiktigt sd att
overtrycket i tanken kan sjunka
lAngsamt och briinsle inte sprutar ut.

Tanka endast pd platser med god
ventilation. Om brdnsle har spil lts ut ska
maskinen rengoras omg6ende - se till
att inte fA brdnsle p5 klSderna. Om du fdr
det, byt genast.

Pd sd sdtt minskas risken fdr att
tanklocket lossnar genom motorns
vibrationer och att brdnsle ldcker ut.

Var uppmdrksam p6 ldckor- om brdnsle
ldcker ut, starta inte motorn - risk for
livsfarliga brdnnskador!

Fore start

Fdr den hopfiillbara bdrramen till
arbetsldge och spdrra, se
"Komplettering av maskinen".



r svenska

Kontrollera att maskinen dr i driftsiikert
skick- lds igenom motsvarande kapitel i
skotselanvisningen:

Stoppreglaget pA maskinen ska 15ft
kunna stdllas pA STOP och
stoppreglaget pA bdrramen ska liitt
kunna stiillas p6 0

Regleringsspaken ska vara ldttrorlig
- regleringsspaken ska 96 tillbaka
till tomgAngsldget av sig sjdlv

Korrekt monterad gasvajer - se
"Komplettering av maskinen",
avsnittet "Montera gasvajern"

Kontrollera att tdndkabelskon sitter
fast. Om den sitter lost kan det
bildas gnistor som kan antdnda
brdnsleluftblandning som ldcker ut -
brandfara!

- GOr inte n6gra Sndringar pA
manover- och
sdkerhetsanordningarna

- Handtagen ska vara rena, torra och
fria frAn olja och smuts - for sdker
manovrering av maskinen

- Kontrollera att skaftgreppen p6
bdrramen och skiktet p6
regleringsspaken 5r i felfritt skick

Maskinen fdrr endast anvdndas i
driftsilkert skick - olycksrisk!

Starta motorn Hantering och styming av maskinen

Starta motorn minst 3 meterfr6n platsen
ddr du tankade och aldrig i slutna
utrymmen.

Vid start f6r inget borrverktyg vara
monterat i borrspindeln. Maskinen
m6ste skdtas av 2 personer och f6r
endast sdttas iging om den hAlls stadigt
av de anviindare som krdvs.

Andra personer fAr inte befinna sig i
arbetsomrddet, inte heller under start.

Folj beskrivningen i skotselanvisningen.

Borrspindeln fortsdtter att rotera en liten
stund efter att regleringsspaken har
sldppts - eftenotation!

Borrverktyg och matningssndckor som
dr ldngre dn 1 m fAr inte anvdndas -
olycksrisk!

Starta endast pA jdmnt underlag, se till
att st6 stadigt och sdkert, hdll fast
maskinen ordentligt.

Kontrollera tomgAngen: Borrverktyget
m6ste vara stilla vid tomgAng och sliippt
regleringsspak.

HAll liiftantdindligt material (t.ex. triisp6n,
bark, torrt griis och brdnsle) borta fr6n
det varma avgasflodet och
ljudddmparens varma yta - brandrisk!

Maskinen ska hAllas fast i bdrramen.av
tu6 personer som alltid hAller med b6da
hdnderna.

Std alltid stadigt och sdkert.

HAll stadigt om handtagen med
tummarna.

Under arbetets gAnq

Sdkert arbete med maskinen forutsdfter
entydig och friktionsfri kommunikation
mellan anviindarna, utan risk fdr
missforstdnd. Anvisningar fAr endast
delas ut av den person som skdter
regleringsspaken.

HAll arbetsomrAdet
runt maskinen fritt -
skaderisk!

Borren kan under arbetet fastna i
borrhilet, i synnerhet om marken ar
stenig eller genomkorsas av rotter. I ett
s6dant fall f0rs6ker maskinen vrida sig
runt den fastkldmda borren - stdng
omedelbart av motorn.
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Arbeta alltid med anpassat
matningstryck och varvtal och frigor
borrhAlet regelbundet genom att dra
ti l lbaka borren.

Vid overhdngande fara samt i en
nodsituation ska motorn genast stdngas
av - skjut maskinens stoppreglage ti l l
STOP eller bdrramens stoppreglage till
0 .

Borrspindeln fortsdtter att rotera en liten
stund efter att regleringsspaken har
sldppts - eftenotation!

Ror inte vid den varma ljudddmparen -
kor endast maskinen med
beroringsskydd.

L6t inga andra personer vistas i
arbetsomridet. H6ll tillrdckligt avst6nd
till andra personer - olycksrisk!

Se till att motorns. tomgAng 6r felfri -
borrverktyget f6r inte rotera mer efter
den korta efterrotationen efter att
regleringsspaken har sldppts. Om
borrverktyget SndA roterar vid tomgAng
ska maskinen reDareras av en
auktoriserad 6terforsdljare. Kontrollera
och korrigera tomgingsinstSllningen
med jdmna mellanrum.

Var forsiktig vid halka, vrita, sno, is, i
sluttningar, i ojdmn terrdng osv. -
halkrisk!

Se upp for hinder: stubbar, rOtter -
snubbelrisk!

Sti alltid stadigt och sdkert.

Det krdvs okad forsiktighet och
uppmdrksamhet ndr hdrselskydden dr
p5, eftersom det dA dr sv6rare att
upptiicka fara som signaleras genom
ljud (skrik, l judsignaler).

Ta arbetspauser i god tid for att undvika
trotthet och utmattning - annars
olycksrisk!

Arbeta lugnt och genomtdnkt - endast
vid goda ljus- och siktforhAllanden.
Arbeta forsiktigt, utsiitt inte andra fdr
faror.

Maskinen avger giftiga
avgaser s6 snart motorn
96r. Dessa gaser kan
vara luktfria och osynliga
och innehSller of6rbrdnda
kolvdten och bensen.
Arbeta diirfor aldrig i
slutna eller dil igt venti le-
rade utrymmen med
maskinen - inte ens med
katalysatormaskiner.

Vid arbete i diken, sdnkor eller ddr det dr
tringt m6ste luftcirkulationen vara god.
Livsfara p.g.a. forgiftning!

Vid i l lamAende, huvudvdrk,
synrubbningar (t.ex. minskat synfdlt),
horselrubbningar, svindel eller bristande
koncentrationsformAga ska man
omedelbart avbryta arbetet. Dessa
symptom kan bland annat orsakas av
h69a avgaskoncentrationer - olycksrisk!

Kor maskinen med s6 l ite buller och
avgaser som mojligt - l6t inte motorn gA
i onodan och gasa endast niir du arbetar
med maskinen.

Rok inte vid anvdndning av maskinen
och i omr6det ndrmast maskinen -
brandrisk! Brdnslesystemet kan sliippa
ut kittantdndliga bensinAngor.

Om maskinen har belastats pA felaktigt
sdtt (t. ex. piverkats av slag eller fall) s6
miste den allt id kontrolleras med
avseende pd driftsdkert skick innan den
anvdnds igen - se dven "Fore start".

svenska

Kontrollera sdrskilt att brdnslesystemet
dr tdtt och att sdkerhetsanordningarna
fungerar- Anvdnd aldrig maskiner som
inte ldngre 5r driftsdkra. Kontakta i
tveksamma fall en 6terforsdljare.

Arbeta inte i startgasldge.

Lyft maskinen lodrdt och rakt ndr
borrverktyget ska lyftas ut - se till att inte
stota emot nigot med borrverktyget.

Vidror endast borrverktyg och
borrspindel ndr motorn dr avstdngd och
borren stir stilla - skaderisk!

Undvik kontakt med
stromforande ledningar -
risk for stromstot!

H6ll maskinen i ett stadigt grepp sA att
du rir beredd p5 pldtsliga skakningar.
Tryck endast mycket ldtt vid borrningen.

Var sairskilt fdrsiktig vid
arbete pA underlag med
mycket stenar eller rotter.

Tdck for och sdkra hdlen.

Stdng alltid av motorn vid byte av
borrverktyg - skaderisk!

Ror inte vid varma maskindelar, framfor
allt inte vid ljudddmparen -
briinnskaderisk!

Innan du ldmnar maskinen: Stdng av
motorn.

Kontrollera regelbundet att
borrverktyget dr i felfritt skick. Byt
omedelbart ut skadade eller trubbiqa
oorrar.
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svenska

Maskinen dr konstruerad sA att arbetet
fortlOper bdst niir man upplever sA l6ga
vibrationer som m6jligt. Om anvdndaren
under arbetets gAng upplever tilltagande
vibrationer ska varvtalet minskas via
regleringsspaken si att arbetet kan
fortsdtta sd smidigt som mojligt.

Vibrationer

L6nga arbetspass med maskinen kan
leda till vibrationsbetingade
cirkulationsstorningar i hdnderna ("vita
fingrar").

En allmdnt giltig ldngd for arbetspass
kan inte faststdllas eftersom den
pdverkas av minga olika faktorer.

Anvdndningstiden kan forldngas genom:

skydd for hdnderna (varma
handskar)

- raster

Anvdndningsperioden forkortas genom:

- individuella anlag som t.ex. d6lig
blodcirkulation (kdnns igen genom:
fingrar som ofta blir kalla,
stickningar)

- l6gautomhustemperaturer

- greppets styrka (ett kraftigt grepp
kan hdmma blodcirkulationen)

Vid ofta forekommande l6nga
arbetspass med maskinen och vid ofta
fdrekommande tecken pd nedsatt
blodcirkulation (t,ex. stickningar i
f ingrarna) rekommenderas en
medicinsk undersokning.

Underhdll och reparation

Utfor regelbundet underhAll p6
maskinen. Genomfor endast s6dana
underhAllsarbeten och reparationer som
beskrivs i skdtselanvisningen. Allt annat
arbete ska utforas av en Aterforsdljare.

STIHL rekommenderar att endast
auktoriserade STI H L-6terforsdljare
genomfor underhAll och reparationer.
STIHL-Aterforsdljare har mojlighet att
regelbundet delta i utbildningar samt att
fi tillgdng till teknisk information.

Anvdnd bara fdrstklassiga reservdelar.
Annars finns det risk for olyckor och
skador pA maskinen. R6dgor med
6terforsdljaren vid frAgor om detta.

Vi rekommenderar att du anvdnder
STIHL originalreservdelar. Dessa dr
optimalt anpassade ti l l  maskinen och
anvdndarens krav.

Vid reparation, underhSll och rengdring
ska man alltid stdnga av motorn -
skaderisk! - Undantag: Forgasar- och
tomgdngsinstdllning.

Motorn fAr endast sdttas i rorelse med
startanordningen vid avdragen
tiindkabelsko eller borttaget tdndstift ndr
stoppreglaget p6 maskinen st6r p6
STOP och stoppreglaget p5 bdrramen
stdr p6 0 - brandfara om onistor kommer
utanfor cylindern.

Underhill och forvaring av maskinen fAr
inte ske i ndrheten av 6ppen eld -
brdnslet medf6r brandfara!

Kontrollera regelbundet att tanklocket dr
taft.

Anvdnd endast felfria tiindstift som har
godkiints av STIHL - se "Tekniska data".

Kontrollera tdndkabeln (Ei iEng,
stabil anslutning).

Kontrollera att ljudd6mpaur - a Hffit
skick.

Anvdnd inte maskinen rned*tHdler
borttagen ljuddiimpare -btfC -
Risk for horselskador!

Ror inte vid den varma liddfupeen -
briinnskaderisk!
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Montera mellanstycket

Leigg pA bida mellanstyckena (1)
nedifrAn pi fdststaget p5 borrhuset
- se till si att g6ngjdrnsflikarna (2)
som dr fastsvetsade utanpd
mittsektionen ligger pA rorets utsida

L:igg pA tryckstyckena (3) - h6len
ska stdmma overens

Skjut igenom sexkantskruvarna (4)
M10x75 underifrdn

Liigg pd brickorna (5) och
fjdderringarna (6)

Skruva p6 muttrarna (7) och dra At

Fdrbered spdnen

. Satt i tva sexkantskruvar (8) i
spdrren (9) - spdrren mAste haka i
fullstdndigt i sexkantskruvens spAr

Montera handtagsroret

a Handtagsroret ska monteras si att
h6let (pil) ihandtagsroret (10) fr6n
anvdndarens synvinkel alltid pekar
5t hoger

svenska

Liigg p6 handtagsrorets (10)
gAngjdrnsfl ikar (1 1) pA
mellanstyckets ( 1 ) gingjiirnsflikar
(2) - hAlen m6ste stdmma overens

Liigg an sexkantskruvarna (8) med
spdrren (9)

Skruva i sexkantskruvarna (8) och
dra 6t

1l€l- rn
ts@
12 -@

\R€[r
15-Kn

Endast om regleringsspaken inte iir
formonterad

Liigg i tur och ordning brickan (12),
spaken (13) och brickan (1a) pa
styrtappen (15)

Sdtt pi tryckstycket (16) -
tryckstyckets (16) klackar (pilar)
mAste p6 bAda sidor ligga an mot
klackarna (pilar) pA styrtappen (15)

s
9

8

z

o

5
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svenska

Skjut en forsdnkt skruv M6x55
genom tryckstycket (16), brickan
(14), spaken (13), brickan (12) och
styrtappen (15)

Skruva pA brickan (18) - denna
hAller den formonterade
regleringsspaken p6 plats

Montera regleringsspaken

a Skjut en forsdnkt skruv (17) med
den formonterade regleringsspaken
genom hSlet p6 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

Gasvajern som foljer med maskinen
m6ste anvdndas.

a For in gasvajern i oppningen - den
smalare nippeln fram

Skjut fjddern (21) over gasvajerns
smalare nippel (22)

Montera nippeln (22) ispaken (23)
for gasreglering

Skjut fjdrdern (21) mot spaken (23) -
for gasvajern genom fdstet (24) och
tryck in gasvajerns dndhylsa (25) till
stopp i fiistet (24)

Sdtt in gasvajerns nippel (26) i
ursparningen (27) pe
regleringsspakens undersida

Ldigg in gasvajern i styrskenan
(pilar)

Skjut in gasvajerns dndhylsa (28) i
fdstet (29) p6 regleringsspaken

. Fdst gasvajern (30) med tvA
kabelbindare (31) s6 att avst6ndet a
= 70 mm och avstindet b = 320 mm
vid handtagsroret - montera
gasvajern pA rorets insida

BT 360

z

@

ry-21 22



Kontrollera att regleringsspaken
fungerar

'|'. Dra i regleringsspaken

2. Sldipp regleringsspaken - den ska
gA ti l lbaka ti l l  tomgAngslSget av sig
sjiilv

Montera stoppreglaget pd bdnamen

. Lzigg an stoppreglaget (32) p6
bdrramen

. Lrigg p6 kldmstycket (33)

a Sdtt i skruvarna (34) och dra it

a Fdst kabelstammen med tre
kabelbindare (35) med avst6nden
a = 6 0 m m , b = 3 0 0 m m o c h
c = 60 mm p6 handtagsroret -
montera kabelstammen oA rorets
insida

Forberedelser infor transport

a Lossa och vrid ut de nedre
sexkantskruvarna o6
gAngjdrnsflikarna p6 gasvajersidan.
PA motsatta sidan. lossa och vrid ut
de 6vre sexkantskruvarna p6
g6ngjdrnsfl ikarna.

a Lossa de ovriga sexkantskruvarna
pd gAngjdrnsflikarna (ca 112vaw\

. Fdll upp handtagsrdret p6
gasvajersidan, frill ned
handtagsroret pdr motsatta sidan -
se till att inte gasvajern bdjs

Efter hopfdllningen m6ste alla
sexkantskruvar dras dt vid gSngjiirnen.

svenska

Motorn ska k6ras p6 en
brdnsleblandning av bensin och
motorolia.

Undvik direkt hudkontakt med brdnsle
och inandning av brdnsledngor.

STIHL MotoMix

STIHL rekommenderar att du anvdnder
STIHL MotoMix. Detta fdrdigblandade
brdnsle dr bensenfritt samt blyfritt och
kdnnetecknas av ett hogt oktantal.
Brdnslet har alltid det rdtta
blandningsforhAllandet.

STIHL MotoMix dr blandat med STIHL
tvdtaktsmotorolja HP Ultra for att ge
motorn maximal l ivsldngd.

MotoMix gir inte att fA tag pi i alla
affdrer.

Blandning av brdnsle

Oliimpliga brdnsleblandningar eller
blandningsforh6llanden som awiker
frAn fOreskrifterna kan orsaka allvarliga
skador pi motorn. Bensin eller motorolja
av undermSlig kvalitet kan skada motor,
packningar, ledningar och brdnsletank.

Bensin

Endast mdrkesbensin med ett oktantal
p6 minst 90 ROT f6r anvdndas - blyfri
eller blyad.

BT 360



svenska

Maskiner med avgaskatalysator m6ste
drivas med blyfri bensin.

Om tanken har fyllts n6gra g6nger med
blyad bensin kan katalysatoms effekt
sjunka mdrkbart.

Bensin med en alkoholhalt 6ver 10 o/o
kan fdrorsaka driftstorningar i motorer
med manuellt instdllbara fdrgasare och
fAr ddrf6r inte anvdndas f6r dessa
motorer.

Motorer med M-Tronic levererar full
effekt med bensin med en alkoholhalt
upp till 25 % (E25).

Motorolja

Anviind endast tu6taktsmotorolja av
hcigsta kvalitet - helst tvAtaktsmotorolja
HP, HP Super eller HP Ultra ftdn STIHL.
Dessa oljor iir optimalt anpassade till
STIHL-motorer. HP Ultra garanterar
hogsta tdnkbara effekt och maximal
livsldingd for motorn.

Motoroljorna finns inte tillgdngliga p6
alla marknader.

Till maskiner med avgaskatalysator f6r
endast STIHL tvataktsmotorolja 1 :50
anveindas.

Bland n ingsforhillande

Vid STIHL tuStaktsmotorolja 1:50;
1:50 = 1 del olja + 50 delar bensin

Exempel

Bensinmdngd STIHL tv6taktsolja 1:50
Liter Liter (ml)
1
5

1 0

1 5

20

0,02 (20)
0 ,10  (100)
0,20 (200)
0,30 (300)
0,40 (400)

25 0,50 (500)

a Hdll forst motorolja, sedan bensin i
en godkdnd brdnsledunk och
blanda vdl

Forvaring av brdnsleblandningen

Lagra endast i godkdnda brdnsledunkar
p6 en torr, sval och sdker plats skyddad
fr6n ljus och sol.

Brdnsleblandningen Aldras - blanda
endast till brrinsle for nAgra veckors
behov. Lagra inte brdnsleblandningen
ldngre 5n 3 m6nader. Under inverkan av
ljus, sol eller ldga/hoga temperaturer
kan brdnsleblandningen bli oanvdndbar
snabbare.

. Skaka dunken med
brdnsleblandningen vdl f6re
tankning

I dunken kan ett overtryck byggas upp -
oppna forsiktigt.

a Brdnsletank och brdnsledunk ska
rengoras noggrant d6 och d6

Ta hand om gamla briinslerester och
den vdtska som anvdnds vid
rengoringen enligt gdllande
miljoforeskrifter!

l[.r
Forberedning av maskinen

Rengdr tanklocket och ytan runt det
fore tankning s6 att ingen smuts
kommer in i tanken

Placera maskinen sA att tanklocket
dr vdnt upp6t

Oppna tanklocket

1 0 BT 360



Fyll pd brdnsle

Se till att inte spilla brdnsle vid
tankningen och fyll inte tanken dnda
upp. Vi rekommenderar att man
anvdnder STI HL p6fyllningssystem for
brdnsle (specialtillbehdr).

Dra 6t tanklocket for hand sA h6rt som
mojligt efter tankningen-

Bvt brdnslelod en qAnq om dret

Tom brdnsletanken

Dra ut brdnslelodet ur tanken med
en krok och dra av det fr6n slangen

Stick in det nyai brdnslelodet i
srangen

Ldgg tillbaka brdnslelodet i tanken

Starta motorn

Vid start av borraggregatet fir inget
borrverktyg vara monterat i borrspindeln
* olycksrisk!

Stdlll startmotorn pA marken p6 den
sida av bdrramen som sitter
mittemot regleringsspaken -
bdrramen miste h6llas fast av bdda
anvdndarna, som sdkrar den med
var sin fot i b6garna.

Folj s-ikerhetsforeskrifterna - se
"Sdkerhetsanvisningar och
arbetsteknik"

svenska

. Dra ut choken (1) vid kall motor, vid
varm motorska den skjutas in (iiven
om motorn redan har varit ig6ng
men fortfarande dr kall)

o Skjut stoppreglaget (2) pA maskinen
mot STOP

. Sdtt stoppreglaget (3) pA bdrramen
P A I

o

a
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svensKa

Arbete med skafttorliingare
(specialtillbehor)

Skaftforldngaren ska forst monteras
efter att man har borrat ned borrh6let till
den fulla borrldngden.

Anvdndning av borr med monterad
skaftfOrldngare leder till okad olycksrisk
fdr anvdndaren, eftersom
borraggregatet dA befinner sig i
brdsthdjd f6r anvaindaren och inte ldngre
kan kontrolleras med samma sdkerhet.
Av samma anledning miste man ocks6
ta av skaftforldngaren innan man helt
drar ut borren ur borrh6let.

Kontroll av sakkunnig

Vid industribruk mdste en kontroll av
sakkunnig genomforas minst en ging
Der ar.

Som sakkunniga rdknas personer som
genom sin specialistutbildning och
erfarenhet kan bedoma huruvida
borraggregatet dr i driftsdkert skick.

Om borren klSms fast i borrhAlet - stdng
omedelbart av motorn.

a Sritt stoppreglaget pA bdrramen
p A 0

Stdll stoppreglaget p6 maskinen
o6 STOP

For spdrrspaken (1) 6t vdnster -
kuggvdxeln dr spdrrad

a Vrid hela borraggregatet At vdnster i
moturs riktning tills borren lossnar

F6r att skydda borrvdxeln mot brott
utloses spdrrspaken om det hogsta
tillStna returmomentet overskrids.

Om motoreffekten sjunker mdrkbart

Dra ut choken (1)

Lossa filterk6pans lAsskruv (2)

Ta bort filterkdpan (3)

Avldgsna grdvre smutspartiklar fr6n
filtret och filterk6pans insida

o Kontrollera huvudfiltret (4)

Vid fororening eller skada:

a Lossa fldnsen (5) med vingmuttern

a Dra av huvudfiltret och byt ut det

Ndr huvudfiltret byts skall ocks6 alltid
tillsatsfiltret bytas.

. r 1 , . i  ,  l .
.:-:r:1lr I lr
:a.:: iat I t ) l'.:L#l:dli

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

O

o

a

a
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o Kontrollera tillsatsfiltret (6)- knacka
ur det ldtt vid fororening - byt vid
skada

Ndr man drar av tillsatsfiltret ska man se
ti l l  att inga fororeningar trdnger in i
insuget.

a Rengor filterutrymmet - montera
tillbaka alla filterkomponenter

. Sditt p6 filterkipan

a Dra 6t l6sskruven

a Skjut in choken igen

Allmdn information

Denna forgasarinstdllning gor att motorn
f6r den bdsta brdnsle-/luftblandningen
under alla driftforh6llanden.

Tomgdngsinstdllning

Motom stannar pA tomgAng

o Vrid tomgAngsskruven (LA) medurs
tills borrspindeln borjar rotera och
sedan 1/2 varv tillbaka

Bonspindeln roterar med vid tomgAng

. Vrid tomgiingsskruven (LA) moturs
ti l ls borrsoindeln stannar - vrid
sedan ytterligare 112 varv 5t samma
hail

svenska

Kontrollera forst tdndstiftet vid dAlig
motoreffekt, sv6rstartad motor eller
oregelbunden tomgSng

Byt tdndstiftet efter ca '100

driftstimmar - tidigare om
elektroderna 5r kraftigt avbrdnda -
anvdnd endast avstorda tdndstift
som iir godkdnda av STIHL - se
"Tekniska data"

Demonterinq av tiindstift

a Stdll stoppreglaget p6 maskinen
PE STOP

a Stdll stoppreglaget p6 biirramen
pa0

a Dra av tdndkabelskon

a Skruva ut tdndstiftet

BT 360 1 5



svenska

Kontrollera tdindstiftet Montering av tiindstift

Om maskinen giir ojdmnt trots rent
luffi lter och konekt forgasarinstdllning
kan orsaken finnas i ljudddmparen.

Lit en au ktoriserad Aterforsdljare
kontrollera om det finns fdroreningar i
ljudddmparen (sotbeldggning)!

STIHL rekommenderar att endast -
au ktoriserade STI H L-Sterforsdljare
genomfor underhill och reparationer.a Rengor tdndstiftet om det dr

smutsigt

a Kontrolleraelektrodavst6ndet(A)
och justera vid behov, vdrde for
avst6nd - se "Tekniska data"

o AtgarOa orsaken ti l l  det smutsiga
tdndstiftet

Mojliga orsaker:

- For mycket motorolja i brdnslet

- Smutsigt luftfilter

- OgynnsammadriftforhSllanden

o Skruva i tdndstiftet (3) och tryck fast
tdndkabelskon (2) hdrt pA
tdndstiftet (3)

Vid tdndstift med separat
anslutningsmutter (1); skruva allt id pi
anslutningsmuttern pA giingan och dra
6t ordentligt - genom gnistbildning risk
for brandfara!

16 BT 360
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Fdr smorjning av kuggvdxeln ska man
anviinda en mild kuggvdxelolja (se
"Tekniska data").

Kontrollera oljenivAn i fylla pi olja

Oljenivin ska kontrolleras
regelbundet - varje vecka vid
normal anviindning

Ta bort borrverktyget

. Stdrll upp kuggvdxeln lodrdtt -
borrspindeln st6r v6griitt och
regleringsspaken pekar uppdt

. Skruva ut cylinderskruven (1)

a Kontrollera oljenivAn - oljenivAn ska
n6 upp ti l l  det gdngade hdlets nedre
kant

Om oljeniv6n inte nAr upp till det
gdngade h6lets nedre kant ska man fylla
pA kuggveixelolja:

. Oppna l6sskruven (2)

. Fyll pA kuggvdxelolja tills oljeniv6n
n5r upp till den nedre kanten av
cylinderskruvens gdngade h6l

a Skruva Aterigen i och dra dt
cylinder- och ldsskruven med
tillhorande tdtringar

BT 360

Byte av kuggviixelolja

Vid avtappning ska kuggvdxeloljan vara
uppvdrmd genom drift.

Justera kuggvdxeln s6 att
borrspindeln stAr lodrditt nedit

Skruva ut cylinderskruven (1)

Lrit kuggvdxeloljan rinna ut i en
ldmplig beh6llare

Ta hand om spil loljan enligt
mi ljoskyddslagens bestdmmelser

Fdr p6fyllning av kuggvdxeln, se
"Kontrollera oljeniv6n / fylla p6 olja"

svenska

Byte av trasig startlina

o Skruva utskruven (1) urfldktkApan
(2)

. Ta bort fldktk6pan (2)

a

o

1 7



svenska
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Tryck forsiktigt bort lAsfjridern (3)
fr6n axeln med en skruvmeisel eller
ldmplig tAng

Dra forsiktigt av linhjulet (4) med
brickan (5) och startklon (6)

Lirka forsiktigt ut startlinan (7) med
skruvmejseln ur starthandtaget (8)

Ta bort linrester ur linhjulet och
starthandtaget

Dra in en ny startlina ovanifrin och
neddt genom starthandtaget (8) och
linbussningen (9)

Dra startlinan genom linhjulet och
fdst den med en enkel knut i linhjulet

Sdtt linhjulet p6 axeln och vrid det
lite fram och tillbaka tills
returfjdderns 6gla 96r i l6s

Sdtt tillbaka startklon (6) i linhjulet

Stitt brickan (5) pd axeln

Tryck pd ldsfiddern (3) pi axeln
med en skruvmejsel eller en ldlmplig
tAng och tryck over startklons
tappar - l6sfjddern mAste peka
medurs - se bilden

Spiinning av returfidder

Gor en ogla med den avlindade
startlinan och vrid linhjulet sex varv i
pilens riktning

H6ll fast l inhjulet - dra ut den
tilltrasslade startlinan och ordna till
cten

Sl:ipp l inhjulet

Sldpp ldngsamt efter pA startlinan
s6 att den lindas upp p6 l inhjulet.
Starthandtaget mAste vara
ordentligt indraget i l inbussningen.
Om det hdnger 6t sidan: spdnn
fj6dern ytterligare ett varv

Vid helt utdragen startlina mAste linhjulet
kunna vridas ytterligare ett halvt varv.
Om det inte gAr iir fjddern for hArt spdnd
- broftrisk! Ta bort ett linvarv fr6n hjulet.

o Montera tillbaka fldktkApan

Byte av trasig returfiSder

a Demontera linhjulet enligt
beskrivningen i avsnittet "Byte av
trasig startlina"

a

a

a

o

a
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svenska

Fjdiderdelarna kan fortfarande vara
spdnda och hoppa urfiiderhuset ndr
linhjulet tas av eller efter demonteringen
av f,dderhuset - skaderisk! Anviind
ansiktsskydd och skyddshandskar.

a Lossa skruvarna pa fliiktk6pan och
ta ut fididerhuset och fidderdelarna

a sdtt idet nya fidderhuset med botten
upp - ldgg den yftre fidder6glan runt
klacken

. Montera tillbaka linhjulet

. Spdnning av retur$dder

o Sdift tillbaka fldktk6pan och skruva
fast den

Om flddem har hoppat ut ur {dderhuset:

. ldgg tillbaka den moturs - utifrdn
och in

Vid driftuppehAllfr.o.m. ca 3 m6nader

o Ta bort borrverktyget

. Tom brtinsletanken pi ett stdlle
med god ventilation och rengor den

a Ta hand om brdnsle enligt gdllande
miljoforeskrifter

o Kor forgasaren tom, annars kan
membranen klibba fast i forgasaren

Rengdr maskinen viil, speciellt
luffilter och cylindems kylfldnsar

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

1 9



svenska

Uppgifierna gdller normala driftforhAllanden. Vid sv6ra driftforhillanden (kraftig dam
mutveckling med mera) och ldngre dagliga arbetspass ska underhAllsintervallerna
goras kortare.
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Hela maskinen
Avsyning (skick, tdthet) X X

Rengoring X

Regleringsspak Funktionskontroll X X

Skaftgrepp, regleringsspak (skikt) Avsyning X

Sparrspak Funktionskontroll X X

Luffi lter (tillsatsfilter) Rengdring X

Luftfilter (huvud- och tillsatsfilter) Byte X X

Brenslelodet i bransletanken
Kontroll X

Byte x X

Bransletank Rengoring X

Kyllufts-insugningsintag Rengoring X

Cylinderns kylflansar Rengoring X

Forgasare

Kontroll av tomgangen - borrspindeln far
inte dras med

X

Tomgingsjustering X

Tiindstift
Justera elektrodavstandet X

Bvte var 100:e drifttimme

Gnistskyddsgallerl) i quddemparen

Konholl hos Aterforsdliare'r X

Reng6ring resp. byte hos auktoriserad
aterforsaliare',

X X

Atkomliga skruvar och muttrar (forutom
justerskruvar) Dra At X

Kuggvaxel
Kontrollera oljenivan X X

Byte av kuggvaxelolja X
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svenska

Uppgifterna gdller normala driftforhillanden. Vid svdra driftforhallanden (kraftig dam
mutveckling med mera) och l6ngre dagliga arbetspass ska underhallsintervallema
g6ras kortare.
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Bonspindel Ren96ring X

Bonverktyg
Kontroll X

Byte X

Siikerhetsdekaler Byte X
1) Finns bara i vissa lander
2) Vi rekommenderar auktoriserade ST|Hl-aterforsaliare
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r1 svenska

Om du fdljer anvisningarna i denna
skotselanvisning undviker du onodigt
slitage och skador pi maskinen.

Anvdndning, skotsel och forvaring av
maskinen miste ske med samma
noggrannhet som foreskrivs i denna
skotselanvisning.

Alla skador som orsakas av att
anvisningarna for siikerhet, anvdndning
och sk6tsel inte har foljts fAr anvdndaren
sjdilv st6 for. Detta g-iller i synnerhet:

- Andringar prl produkten som inte
godkdnts av STIHL.

- Anvdndning av verktyg eller
ti l lbehor som inte dr godkdnda eller
lzimpliga for maskinen eller iir av
sdmre kvalitet.

- Anvdndning av maskinen for
dindam6l som den inte dr avsedd
for.

- Anvdndning av maskinen vid
idrotts- eller tdvlingsevenemang.

- Fdljdskador orsakade av fortsatt
anviindning av en maskin med
defekta komponenter.

UnderhAllsarbeten

Alla itgiirder som beskrivs i kapitlet
"Skotsel och underh6ll" miste utforas
regelbundet. Om anvdndaren inte kan
utfora dessa arbeten sj5lv ska en
fackhandlare anlitas for dem.

STIHL rekommenderar att man endast
lAter auktoriserade STIHL-Aterfdrsiiljare
genomfora underh6ll och reparationer.

22

Auktoriserade STI H L-6terforsdljare har
mojlighet att regelbundet delta i
utbildningar samt fA ti l lgdng ti l l  teknisk
information.

Om dessa arbeten forsummas kan
skador uppstA pA maskinen som
anvdndaren sjSlv fdr ansvara for. Hit hor
b l .  a . :

Motorskador till foljd av forsummat
eller otillrdickligt underhAll (t. ex. luft-
och brdnslefilter), felaktig
f6rgasarinstdllning eller oti l lrdcklig
rengoring av kylluftsspringor (intag,
cylinderfleinsar).

- Korrosions- och andra foljdskador
orsakade av oliimplig forvaring.

- Skador pi maskinen till foljd av att
reservdelar av sdmre kvalitet har
anvdnts.

Forslitningsdelar

Olika delar av maskinen utsdtts for
normalt slitage dven om de anvdnds pd
r6tt sdtt och mAste bytas i tid beroende
pA hur och hur ldnge de anvdnts. Hit hor
b l .a. :

- Koppling

Borrverktyg

Filter (for luft, brdnsle)

Startanordning

Trindstift
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1 Regleringsspak
2 Gasvajer
3 Kabelstam
4 Filterkipa
5 L6sskruv
6 Tanklock
7 Starthandtag
8 Tiindkabelsko
9 Ljudddmpare
10 Bdrram (hopfallbar)
11 Spdirr
12 Stoppreglage pA bdrramen
13 Spdnnring
14 Borrspindel
15 Borrverktyg
16 Stoppreglage pd maskinen
17 Choke
18 Spdrrspak
19 LAsskruv
20 Tomgingsskruv (LA)

# Maskinnummer
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r svenska

Motor

Utudxlingsfdrhdllande: 151 :1
Maximalt
spindelvaMal:
Smorjning:

Oljemdngd:

Borrverktyg

Vibrationsviirde anu. .n enligt ISO 20643

50 v/min

mild
kuggvdxelolja
EP e0 (sAE 90)
0,5 |

Vdnster handtag:
Hoger handtag:

6,8 m/s2

8,7 mls2

STI H L encylindrig tvAtaktsmotor

Elektroniskt styrd, kontaktlos
magnettdndning

Tiindstift (avstort): NGK BPMR 7 A,
Bosch WSR 6 F

ElektrodavstAnd: 0,5 mm

Brdnslesystem

Ldgesoberoende membranforgasare
med integrerad brdnslepump

Brdnsletankens
volym: 0,55 |

vikt

Otankad, utan
borrverktyg

Borrvdxel

Trestegs kuggvdxel

24

Ljud- och vibrationsniv6er

Vid beraikning av ljud- och
vibrationsniv6er tas hdnsyn till tomg6ng
och nominellt maxvarvtal i forh6llande
1 :4 .

Ytterligare uppgifter om
overensstdmmelse med
arbetsgivardirektivet om vibrationer
20021441EG finns pA
www.stihl.com/vib/.

LjudtrycksnivA Lo.wenligt ISO 1 1201

ee dB(A)

Ljudeffektnivii L*.w enligt ISO 3744

111 dB(A)

For ljudtrycksniv6n och ljudeffektnivdn
dr K-vdrdetenligt RL 20061421EG =
2,5 dB(A); fcir vibrationsvdrdet dr K-
vdrdet-enligt RL2O06l42lEG = 2,0 m/s2.

REACH

REACH dr en EU-f6rordning for
registrering, bedomning och
godkdnnande av kemikalier.

Se www-stihl.com/reach for information
om att uppfylla REACH forordningen
(EG) Nr. 19A712006

Slagvolym:

Cylinderdiameter:
Slagldngd:
Effekt enligt
tso 7293:
Tom96ngsvarvtal:

Tdndsystem

60,3 cm3
49 mm
32 mm
2,9 kW (3,9 HK)
vid 8000 v/min
2500 v/min

Jordborr
Diameter:
Vikt:

90 t i l l350 mm
8,0 ti i l  24,3 kg

28,8 kg
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Skaftforldingare 500 mm

- Skaftforldngare 1000 mm

Aktuell information om dessa och andra
specialt i l lbehor finns hos din
auktoriserade STI HL-6terforsiiliare.

Anvdndare av den hdr maskinen fir
endast utfora skdtsel och
underhAllsarbete som beskrivs iden hiir
skotselanvisningen. Mer avancerade
reoarationer fdr endast utforas av
6terforsiiljare.

STIHL rekommenderar att endast
auktoriserade STIHL-Aterforsdljare
genomfor underh6ll och reparationer.
Auktoriserade STIHL-6terforsSljare har
mojlighet att regelbundet delta i
utbildningar samt att fA tillg6ng till
teknisk information.

Anvdnd vid reparation endast
reservdelar som dr godk-lnda av STIHL
for denna maskin, eller tekniskt
likvdrdiga delar. Anvdnd endast
reservdelar av hog kvalitet. Annars finns
det risk for olyckor eller skador p6
maskinen.

Vi rekommenderar att du anvdnder
STI HL originalreservdelar.

STIHL originalreservdelar kiinns igen p6
STIHL reservdelsnummer p6 logotypen
STIHEoch eventuellt pi STIHL-
mdrket EFJ, (pA mindre detaljer finns
ibland bara detta mdrke).

svenska

ANDREAS STIHL AG & Co, KG
Badstr. 1 15
D-71336 Waiblingen

intygar att

Maskintyp: Jordborraggregat

Fabrikat: STIHL
Typ: BT 360

Serie-lD: 4308

Slagvolym: 60,3 cm3

overensstdmmer med foreskrifterna i
d irektiven 2006 | 421 EG och
20O4l1O8|EG samt har utvecklats och
tillverkats i overensstdmmelse med
f6ljande standarder:

EN ISO 12100. EN 55012,
EN 61000-6-1

Forvaring av teknisk dokumentation:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Tillverkningsdr och maskinnummer
anges pA maskinen.

Waibli ngen, 20 1 1 -08-26

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

e. u.

O,0'\r
Elsner

Chef Produktadministration
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