
ECOCUT
Inovativno stojalo za 
žaganje drv s pritrditvijo 
na stranico prikolice 

• Inovativen produkt, 
   ki zahteva le enega človeka 
• Pritrdi, zavaruj, zaženi 
• Od ideje do žaganja v 
   samo 2 minutah

VARNO ŽAGANJE!

ECOCUT
hitro, varno, enostavno!

• Dobra stabilnost
• Žaga na vodilih z blokado
• Vzvod za pritrditev lesa

• Žaganje brez visoko-nape-
tostnega toka

• Znatno zmanjšana teža 
žage zaradi vodil

• Žaga ostane na delovni 
višini, polena padajo direktno 

v prikolico

VSEBINA PAKETA:

Stojalo, držalo rezila, 
zaščitni pokrov, vzvod za

pritrditev lesa, merilo, 
pritrditveni trakovi, 

varnostni zatič, nosilec.

Žaga ni vključena!

Generalni zastopnik in distributer

Tel.: +386 (0)4 537 82 10
Fax: +386 (0)4 537 82 11
E-mail: info@prochrom-comp.si
Web: www.prochrom-comp.si



VARNO ŽAGANJE!

9. Hlod dolžine 1 meter položite na 
ECOCUT in nastavite želeno dolžino reza na 
vodilu (rob vodila = 33 cm).

10. Varnostni vzvod pritisnite na les (1) in 
dvignite delujočo žago (2) tako, da sta obe 
roki varno na položajih.

11. Nadaljujte z žaganjem in pri tem 
potiskajte les, tako da odrezki padajo 
direktno na prikolico.

ECOCUT ne upravljajte brez primerne 
zaščitne opreme. Pozornost namenite 
varnostnim navodilom proizvajalca (var-
nostna očala, zaščita sluha, zaščitna 
obleka)!!!

1. Prikolico postavite direktno poleg kupa 
lesa. Namestite ECOCUTna katero koli 
stranico prikolice blizu kupa.

2-4. Vodila dvignite tako, da bodo vzpored-
na s tlemi in jih podprite s palico, katera 
mora biti pritrjena z vzmetnimi zatiči.

5. ECOCUT zavarujte z varnostnim trakom.

6. Varovalo potisnite z nosilcem rezila 
preko žage (max 450mm). Držalo trdno 
pritrdite z zateznim ključem pod kotom 90 
stopinj glede na rezilo. Pazite, da se veriga 
lahko nemoteno premika in nikamor ne 
zadeva.

7. Verižno žago lahko zelo enostavno in 
učinkovito pritrdimo z vijakom in zatičem.

8. Verižna žaga, zaščitni pokrov ter ročka s 
katero pritrdimo les, so pomični v dani 
smeri in so dostopni eni sami osebi v dani 
poziciji.
Žleb za mero je odlično nastavljen za 
žaganje točno željene dolžine polen.


