
Do zawodników 

 

Wskazówki, jak należy wyposażyć się na zawody drwali 

 

 

 

1. Pilarka spalinowa (jedna do wszystkich konkurencji) 

 

Najlepiej wybrać pilarkę o mocy 5 KM lub więcej. Wśród wiodących marek optymalne będą modele: 

◦ Stihl MS 460, MS 461, MS 462, MS 500 i, ale z powodzeniem pozwolą wystartować także 

modele MS 362 i MS 400. 

◦ Husqvarna 372 XP , 572 XP, 576 XP, 365 i 565. 

 

Dobrze, gdy pilarka posiada wbudowane sprzęgło wewnętrzne, co znacząco ułatwia wymianę 

łańcucha na czas. Dla tej konkurencji pomocne jest także posiadanie bębna sprzęgła typu stałego 

(gwiazdkowego), co ułatwia szybki demontaż łańcucha. 

 

2. Prowadnice 

 

Na zawodach można użyć maksymalnie trzy prowadnice: 

◦ ścinka – min. 18”, optymalnie 20”, 

◦ wymiana łańcucha i przerzynki – min. 18” (można zastosować prowadnicę ze ścinki,  

ale najlepsze są specjalne prowadnice typu „rybka”, przy czym są trudno dostępne), 

◦ okrzesywanie – 13”, 14” lub 15”. 

 

3. Łańcuchy 

 

Na zawodach można użyć maksymalnie cztery łańcuchy: 

◦ ścinka – 1 łańcuch, 

◦ wymiana łańcucha i przerzynki – 2 łańcuchy 

◦ okrzesywanie – 1 łańcuch. 

 



Do konkurencji wymiana piły łańcuchowej należy przygotować dwa równej długości łańcuchy tnące. 

Jeżeli startujący do tej konkurencji nie posiada dwóch łańcuchów tej samej długości, wówczas można 

startować na jednym łańcuchu, ale wymiana zajmuje więcej czasu. Łańcuchy do tej konkurencji 

powinny być częściowo zużyte, co ułatwia zarówno ich zakładanie, jak i zdejmowanie na czas. 

 

 

4. Odzież ochronna (koniecznie) 

◦ spodnie lub nogawice z wkładką antyprzecięciową min. I klasa, 

◦ kurtka/bluza robocza (opcjonalnie), 

◦ obuwie robocze z usztywnionym podnoskiem i opcjonalnie wkładką antyprzecięciową, 

◦ hełm ochronny, 

◦ rękawice ochronne. 

 

5. Wyposażenie dodatkowe: 

◦ kliny do obalania, najlepiej 2–3 sztuki, 

◦ siekiera/młot do pobijania klinów, 

◦ osłona łańcucha pilarki, 

◦ wygodny (fabryczny) klucz kombi do wymiany łańcucha, 

◦ opcjonalnie: dźwignio-obracak, pion geodezyjny do oceny pochylenia drzewa. 

 

Ponadto dobre nastroje :) 


