
RocwooD 

KOZA NA ŘEZÁNÍ DŘEVA 

s modulem pro motorovou pilu 

 

 

 

 

 

 



NÁVOD K POUŽITÍ 
Pokyny pro montáž kozy s podpěrou pro motorovou pilu 

 

Obr. 1 Podpěra otočné svěrky a měřicí lať - zasuňte podpěru otočné svěrky 

(vertikálně nastavitelná) do stojanu na řezání dřeva i s držákem měřicí latě 

(horizontálně nastavitelný), použijte přiložený šroub a podložku. 

 

Vertikální nastavení podpěry otočné svěrky musí odpovídat příslušné velikosti řezací 

lišty - čím je lišta větší a delší, tím výše by měla být otočná svěrka umístěna. Nastavte 

ji tak, aby konec řezací lišty přesahoval stojan, a přeřízl tak kompletně celé poleno. 

 

Měřicí lať lze nastavit horizontálně tak, aby bylo možno jednotlivá polena řezat na 

požadovanou délku. 
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Obr. 2 Otočná svěrka - Vložte tyč s kolíkem na svěrce do válce umístěného na 

podpěře a zajistěte příchytkou R clip. 
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Obr. 3 Opatrně snižte lištu motorové pily do polohy mezi dvěma pevnými bloky v 

otočné svěrce a zajistěte 2 cm mezeru mezi tělem pily a svěrkou. Před utažením 

šroubu musí lišta se svěrkou svírat úhel cca 90° a nesmí se dotýkat řetězu. Po 

utažení zkontrolujte pojezdový oblouk, abyste se ujistili, že se řezací lišta nedotýká 

žádné části stojanu pily. 
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Obr. 4a Kryt lišty motorové pily nasaďte kolem horní tyčky otočné svěrky. Pevně 

utáhněte kryt lišty pomocí přiloženého šroubu a matice. 
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Obr. 4b Kryt posuňte dopředu nebo dozadu tak, aby byl v dostatečné vzdálenosti od 

řetězu. Utáhněte šroub. Znovu zkontrolujte vůli. 

 

 

 

 

 

Nyní je koza připravena k použití. 

 

  



Pokyny pro bezpečné používání kozy s podpěrou pro motorovou pilu 

 

1. Položte dřevo (poleno) na pokládací plochu a přitlačte jeho konec k měřicí lati. 

Dřevo pevně přidržujte levou rukou v dostatečné vzdálenosti od ostří motorové pily, 

poté pohybem pily po oblouku dřevo přeřízněte. 

 

2. Pokládací plocha kozy je konstruována na maximální délku řezaného dřeva 1,8 

metru a maximální průměr 20 cm. Maximální přípustné zatížení kozy je 120 kg. 

 

3. Kryt řetězu na koze je konstruován na motorové pily s řezací lištou nepřesahující 

délku 45 cm. Motorové pily s řezací lištou delší než 45 cm (vyčnívající z krytu řetězu) 

nejsou pro práci s kozou doporučeny. 

 

4. Pokud motorovou pilu používáte mimo kozu, musí být otočná svěrka a kryt 

uvolněny. 

 

5. Otočná svěrka a podpěra se musí řádně promazávat. 

 

6. Kozu lze používat pouze na rovné ploše. 

 

7. Šrouby a matice na otočné svěrce a krytu musí být za všech okolností řádně 

utaženy. 

 

Při používání motorové pily na této koze je naprosto nezbytné dodržovat veškeré 

bezpečnostní předpisy a postupy stanovené výrobcem motorové pily a příslušnými 

úřady pro ochranu zdraví při práci. 

 


