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Jaké máte doma motorové pily? Hodně v nás jezdí do lesa,tak by mě zajímalo,jakou máte značku a
model,případně co doporučujete.Já se chystám koupit husquarnu 455 rancher (uvítal bych,kdyby měl
někdo zkušenost)
oldgreen 08.11.2009 21:29:04

No to ses rozhodl pozdě, slevy v mounfieldu už skončily. Počkej na kolo štěstí :lol: :lol:
:lol:
zmizík_zaks 08.11.2009 21:29:50

Za mě STIHL (y)
oldgreen 08.11.2009 21:31:55

Emouš: k čemu ji budeš používat, profi nebo hoby :-)
Emouš 08.11.2009 21:34:31

oldgreen> spíše hoby,živit se tím nebudu.A mountfild-děkuji nechci :-P
Řezňa- 08.11.2009 21:35:42

Máme doma McCulloch, amerika ale je to taková maličká pila. Uplně malá ale stačí na
takové to domácí žvýkaní žejo? Jinak všichni známi když jim pomáham v lese tak mají
Husqvarny ty profi velké. Jeden to má dlouho a v super stavu a to sní řeže všechno,
tedka ji měl na kontrole a prý je Ok. Takže pokud jinou pili tak umě by to byla
Husqvarna profi, nebo možná McCulloch.
zmizík_zaks 08.11.2009 21:37:46

Tohle snad hovoří za vše :-P  

 

 Na vozíku je samozřejmě jenom zbyteček kvůli kterému se nevyplatilo jezdit
traktorem ;-)
jarda58 08.11.2009 21:44:38

Mám oleo mack je to slabší.Kamarád dělá v lese a říká jedině stihl.
JARDAQUAD 08.11.2009 21:47:45

a co tohle
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pštros 08.11.2009 21:48:23

Mám Honelite(John Deer) 10let profi servis 20km daleko zatím pouze dvě opravy
dohromady za 600Kč  pokud doslouží nahradí jí Husquarna
Damašek 08.11.2009 21:54:44

... abych se zastal trochu Mountfieldu, mám už asi 6 let Oleo Mac 452 a nedám na ni
dopustit, je to dobrá pila na hoby použití. Tři měsíce stojí a pak vždy na 6té potáhnutí
jede!!! (y) Záleží na co to chceš. Jestli jen odvětvování nebo na těžbu a řezání velké
hmoty. Za ty prachy je dobrá. Nekupoval bych teda slabší ale i celodenní řezání v lese
není problém. :-DD  Značkové pily jako Husquarna nebo Stihl jsou samozřejmě špice v
oboru a v budoucnu si (až mi O-Mac zemře) jednu jistě pořídím ... :-P  Tak šťastnou
volbu!
Cali 08.11.2009 21:55:31

Hoj pokud bude někdo chtít dělám prodej i servis všech značek dnes je to jedno jakou
záleží na co a jak ji budete využívat.
Pípa. 08.11.2009 21:58:32

Cali>Já bych jednu potřeboval. :lol: :lol:
Emouš 08.11.2009 22:01:12

na těžbu.Na odvětvování mám husquarnu 136.Je sice super,ale s kácením 30cm buků
už začíná ztrácet dech.
Cali 08.11.2009 22:10:21

Pípo my už jsme domluvení :-DD
Cali 08.11.2009 22:12:33

136 není špatná volba ale na měké dřevo na ty buky bych doporučil pilu o objemu 45 -
55cm3 záleží jestli na palivo občas nebo denně?
flodur 08.11.2009 22:13:06

Já mám na hoby použití oleomac 951 mám jí tak 10 let a už nejak začala blbnout tak
jsem si před tydnem koupil husqarnu 372 xp a už jsem jí testoval a je super.Akorát ten
prodavač to nějak nemohl rozdejchat že beru na hoby použití 72.
Emouš 08.11.2009 22:17:54

Cali> to jsem zjistil že 136 je dobrá na měkotu,proto tak nějak pokukuju po té 455
,která má 55,5cm3
Cali 08.11.2009 22:19:38

flodur> měl jsi vzít 576XP :-DD
flodur 08.11.2009 22:34:34

To tam ani neměl. Měl jsem max 25 tis :´-( .Ale koukal jsem po still 660 to už je fakt
hovado i na mě :lol: Jinak ten oleomac je fakt docela dobrej makal u mě 10 let nakácel
a našpalkoval cca kolem 50 metru ročně.Jinak běžná udržba akorát jedna závada před
loni lanko plynu.
Cali 08.11.2009 23:03:43

Oleo-Mac není špatná značka za 576XP by ses vlezl do 25tisíc Jojo 660 čoveče by ses
pak ani nevychcal já makal i z 880 :-DD 150cm lišta brutalita (s)
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flodur 08.11.2009 23:11:03

Akorat po lese vozím pilu v levé ruce na popojejí ale 880 :lol: nejsem rambo :-D
olaf 09.11.2009 00:52:13

Emouš> mám ranchera přez rok a super zatím jen radost :-) a nadělala něco kolem
100 m3 tvrdýho dřívý a zatěžkávaci zkouška proběhla na povodních kde se řeraly
kmeny přes 60 centimetrů a prošla bez stráty kytičky :-DD
HELLGEJ 09.11.2009 21:21:54

Emouš> ahoj,ja mam rancher uz dva roky,je to dobra pila,prezila i zatopeni jak byly
povodne,jen to vycistili v servisu a je to ok.rezal jsem i s delsi listou smrkove odzemky
co mely metr prumer. :-DD jen jsem trochu vic dotahoval to plastove kolecko co drzi
listu s povolilo mi to vtom plastu,ale to byla moje chyba.vymenili to na zaruku.
Emouš 09.11.2009 21:33:38

HELLGEJ> právě s toho dotahování řetězu bez klíče mám trochu obavy :-(
HELLGEJ 09.11.2009 21:53:43

Emouš> neboj,kdyz nebudes bez citu jako ja,tak to neznicis.a stejne ti to vymeni na
zaruku a kdyz pak po dvou letech uz ne,tak to stoji cele jen 400kc.ja koupil husqvarnu
proto,ze ma levnejsi servis nez stihl.
Chlebíček 09.11.2009 22:04:41

Nevím jak ostatní,ale mi máme v rodině Husguarny a Stihlky skoro 25 let a ani na
jednu značku nedám dopustit. Jen Husguarna je příjemnější do ruky (pružiny místo
silenbloků). To je můj názor.
dřevař 09.11.2009 22:48:49

15 let PARTNER ,45 cm lišta a to druhá, dvě opravy a jeden strom na noze (za to asi
nemohla pila). Stihl - pujčovaný. Radši toho Partnéra - nedělá takovej rambajz v lese.
:-)
větvičkář_Rox 09.11.2009 23:32:57

Dolmar PS5000 a jsem nadmíru spokojený! Všeobecně Dolmar dělá vynikající pily. Ta
cena naprosto odpovídá kvalitě!
pirda 10.11.2009 01:51:28

Ahoj.Mám stihl 280.absolutní spokojenost,čtyři roky,každý rok tak 30kubíků doma plus
melouchy. (y)
macinoo 10.11.2009 09:02:33

Za mě Husqvarna 346xp!
benbourbon 11.11.2009 09:53:28

Husqvarny 340 40cm a 372 xp 60cm špička v oboru. Jejich jedinými sourozenci mohou
být Stihl!! Dělníci k nazaplacení. 450 , ale i 440 dobrá volba!! :lol:   :-P B-) B-)
Chlebíček 11.11.2009 10:19:13

BenBourbon> (y) (y) (y) (y) (y)
větvičkář_Rox 11.11.2009 12:02:52

BenBourbon> přidej do rodiny Dolmar PS-500 (v té cenové kategorii, jinak má i lepší)
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a dám ti taky souhlasný palec nahoru (y)  Ostatní jsou "jen pily" a Ty další jsou
"nebezpečné pily"
Cali 11.11.2009 12:30:27

Dolmar i SOLO my teď děláme i značku SHINDAIWA japonsko pro zasvěcené známá
značka a pro nezasvěcené brutální životnost některé typy i z keramickým povrchem
válce (s)
Chlebíček 11.11.2009 13:01:59

Cali>Stihl je má v limitovaných sériích také.
Cali 11.11.2009 13:03:54

Chlebíček> v kterých?
Chlebíček 11.11.2009 14:51:58

Cali>V německu se mi dostala jedna pila do ruky, nevím zda to byl nějaký pokus nebo
limitovaná série.
Cali 11.11.2009 15:09:07

Chlebíček je to možné ale standartně všechny mají povrch nikasil MC Culloch 130 měl
jen hlík ani bez ocelové vložky válce. Právě proto jsem se ptal která Stihl rozložím po
slepu B-)
Chlebíček 11.11.2009 15:26:09

Cali> V čechách určitě ne. Ale zkusím se zeptat jednoho kluka. Jeho strejda dělá v
německu u Stihla.
HELLGEJ 11.11.2009 15:41:39

kdyz nemas ostry retez tak jsi stejne v prde... a muzes mit pilu jakou chces.je tak? :-P
Cali 11.11.2009 17:46:12

Hellgej přesně tak aji gramlavý ruky
4x4 11.11.2009 17:54:42

Za mě jedině STIHL, 15 let spolehlivýho provozu, ročně zpracováno cca 30 metrů
dřeva. Máme 039, tu ještě kupoval táta, výkonná pila, člověk na ní může ležet a řeže
furt (y). Jinak osobně mám STIHL 026, lehká a výkonná profi pila, do probírek ideální
stroj. Jinak kamarádi co se živí prací v lese(já to dělám na vedlejšák) tak mají STIHL
361, Husqvarna 372 Xp, Jonsered CS 2159 a CS 2171. určitě nedoporučuji pily grizly,
eurotec, hecht a jiné laciné kousky z hypermarketů, škoda peněz, lepší dát víc na
začátku za kvalitu a mít klid, že ikdyž se něco stane, tak servisy jsou defacto na
každém rohu. Jinak stihl měl teď prodejní akci a pěkný slevy. Husqvarna v posledních
letech šla hodně dolů, už to není ta stará kvalita ze švédska co bývala.
Cali 11.11.2009 17:59:48

4x4 taková 266 268 61 atd že? to byly držáky měl jsem i 180 z brzdou pár kousků
4x4 12.11.2009 11:15:06

Cali> Nikdy jsem s těmahle staršíma pilama nedělal delší dobu, ale když se nějaký
takový veteránek u nás objeví na léčení (opravu), je radost si s tím zařezat, i na jejich
pokročilý věk je stav většinou hodně dobrý, když teda nějakej umělec do toho nenaleje
ostrej benzín bez oleje a nezadře to. Jinak můžu jen souhlasit, byly a ještě někdy jsou
tyhle pily neskutečný držáci. (y)
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Cali 12.11.2009 11:41:08

4x4 (y) :-DD
FIGURA 12.11.2009 20:56:30

používáte někdo olej z friťáku na mazání řetězu ?
Cali 12.11.2009 20:59:16

používal jsem zasírá se čerpadlo (n)
flodur 12.11.2009 21:06:46

Jo kamarad to dává je to humus pořád mu to maže a nemaže :o lepkavá celá
motorovka a smrdí jak bejk ani náhodou to :-) tam nedám
FIGURA 12.11.2009 21:17:15

dik za rady. Tak to zkoušet nebudu. (y)
Emouš 12.11.2009 21:17:44

To mě nenapadlo,dávat takový olej do pily :-P Kámoš to lil do fiata una místo nafty.A
když se ho někdo ptal,kde tankuje,že mu to tak smrdí,tak všem říkal,že tankuje v lidlu
:-D
pštros 12.11.2009 21:26:40

Kdyby se fritovací olej hodil na mazání řetězu +o( do pily tak by se jmenoval olej na
mazání řetězových pil...
Aligator.avs 12.11.2009 22:08:19

já pořídil stihl ms 270
FIGURA 12.11.2009 22:10:59

Pštros> kamarád má vývařovnu a lesáci od něj olej vykupujou. Tak mi to trošku vrtalo
v palici +o(   Je mnoho věcí, které se nějak jmenujou a prezentují. Pak vyjde najevo,
že se nehodí na nic(slušně) :lol:
Pípa. 12.11.2009 22:13:19

Já sem vyjetej fritovací olej do pily dával a když sem řezal,tak sem cítil hranolky od
Mcdonalda. :lol:
pštros 13.11.2009 07:42:46

FIGURA> Pípa.> známej lil do pilky olej tu fritovací pak za co zbylo po nakládanym
hermelínu a pak mu povolila spojka(na elektrický pile) protože nešel protočit řeťěz na
liště a když to dal do servisu pan mechána mu asi něco řekl, páč pak najednou tam
dával jen olej na řetězy a nechtěl se o tom bavit
4x4 13.11.2009 08:54:44

Přesmaženej fritovací olej je lepidlo a pak to čistit je děsnej humus }:( Vím, že když
mám jít dělat k vodním zrojům, tak dávám buď biolej(drahej jak prase) nebo normálně
čistej olej z penny nebo obdobných supermarketů. Jinak mažu čímkoliv mimo vyjetýho
oleje. zelený aby se pak zbláznili :lol:
Emouš 13.11.2009 09:44:29

takže klasický stolní olej,ještě nepoužitý nevadí,nebo i ten je na ...
FIGURA 13.11.2009 15:37:11
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Dík za názory a zkušenosti. Taky se mi to s tím friťákem moc nezdálo, ale každá kačka
dobrá.  Takže dál klasika M6A a různý míchanice zbytků :-DD
tempest 13.11.2009 16:43:32

Pípa.> Jestli chceš ušetřit nějakou zlatku, tak řekni litenčákům. Viděl jsem tam u nich v
dílně pilu s motorem z Pionýra, nahazování na řemen, místo plynu tam byl kohoutek z
pistole a zbytečnosti jako brzda atd. to nemělo => ůspora hmotnosti.
Aligator.avs 13.11.2009 17:52:29

já do motorpilky M6AD M7AD nebo vyjetou hydrauliku té mám ročně cca 100 litrů a to
lila jaksi nezežere :lol:
HELLGEJ 13.11.2009 19:39:02

Emouš> pouzival jsem kdysi taky stolni olej,ale je to nahouby,nema takove mazaci
schopnosti a zacne lepit.znici ti to listu.
pštros 14.11.2009 08:22:44

já kupuju BIPOL za cca 53Kč  http://www.biona.cz/...k-mazani-retezu.html  používat
motorovej olej nebo hydrauliku mi připadá prasárna  to už radši ten čistej stolní(ale
nikdy jsem ho nepužil)
Cali 14.11.2009 10:15:59

Bipol a stolní mají podobné vlastnosti
coff 14.11.2009 10:58:21

ahoj, za mě rozhodně STIHL, teď sjou na ně akce, myslím do konce listopadu. Koukni
na www.stihl.cz. A koukni se na tohle forum, je tam hodně porovnání různých pil. 
http://www.zahrada.c...chanizace/?stranka=1
pumix 15.01.2010 14:45:30

oleomac už ztrácí dech a chci obnovit park, každý kdo s pilou dělá říká že existují jen
dvě pily stihl a husqvarna, Tak třikrát do měsíce jde na dvě hoďky na výřez, a pořád
nevým jestli http://www.prag-info...i_menu=&digi_detail= 
http://www.zahrada-o...oupid=51&groupsub=74
marek.sm 15.01.2010 15:08:33

Já mám husqvarnu asi 12 let, nevím označení, ale byla to ta nejlevnější obsah 36 ccm,
tchán má tak 14 let husqvarnu taky nevím označení, obsah 55 ccm. Děláme tak 50 až
60 metrů dřeva ročně a za ty roky nebyl nejmenší problém. Dokonce mi ani nepřijde
tak velký rozdíl v rychlosti řezání, pokud je pořádně nabroušený řetěz.
gobern 15.01.2010 15:25:36

pumix> do jakýho pr"měru dělá ten výřez?
pumix 15.01.2010 15:31:15

gobern> to je rúzný, ale přes 30 to nejde... stejně chodíme ve dvou a ty větší dělá
kámoš s Stihl 046
gobern 15.01.2010 17:24:36

v tom případě doporučuju http://www.stihl.cz/...rgie/stihl-ms-192-t/ používám ji na
rizikové kácení stromů s kombinací s MS361 ale je to lehká výkoná pila /je na ní tenkej
řetěz, malej odpor řezu/ , jdeš s tim jak na procházce, moc nežere, a ovládání pouze
jednou rukou je k nezaplacení, už ji mám dva roky a bez problémů  
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http://www.kacenistromu.xf.cz/foto6.html
pumix 15.01.2010 20:24:31

tak je rozhodnuto, dneska přišel Pumík z procházky a povídal" táto, pilu nekoupíš ,
máma koupila pilu mě"   ne tak budeme mít pily dvě , jsem nahlodán pro husku...  

coff 15.01.2010 20:37:38

pumix> Husqvuarna už dávno není to co bývala...Stihl z vlastní zkušenosti, mám ji 2
roky a už se zaplatila sama.... :-DD
gobern 15.01.2010 20:55:36

jo to říkaj všichni že od tý doby co husku skoupili číňani, či kdo..
pumix 15.01.2010 21:05:39

gobern> a zase ti číňani, řeknětě mě co ještě nekoupily??? čína zachvíly koupí kde co a
jsem zvědav co na to řeknou antichina...
gobern 15.01.2010 21:07:23

ještě nekoupili stihl :-DD
pumix 15.01.2010 21:07:53

coff> nezlob se na mě , ale dva roky je kurva málo... stihl046 (má nick podle své pily)
jí má už 10let a běhá jak hodinky...švícarské...
pumix 15.01.2010 21:11:15

jen tak mimo řečí to co drží Pumík v ruce je výrobek made in china za 79kč... rámus
dělá, svítí i řetěz se točí(obráceně :o :o :o )...
coff 16.01.2010 02:11:56

pumix> no tak vidíš :-D . Já mám dvy roky jen ten jeden typ. A vydělala si na sebe.
Navís je dobrý si zjistit jakej je serrvis u stihlu a jaku u HQ. Taky je fajn zjistit, jestli se
v případě poruchy dají měnit jednotlivý díly nebo jen celý skupiny, to jsou pak rozdíly v
ceně jako prase.
mined 27.05.2010 13:10:52

za mě Husqvarna 345.Za tři roky asi 5 metrů dřeva a na třikrát zadřená. :-DD
pirda 27.05.2010 13:34:25

Už jsem psal.14ct let husquarna36.ročně cca30metru dřeva.Při koupi nové pily jsem
dal na doporučení kolegů a koupil jsem stihl 280.čtvrtý rok bez problémů.dřeva stejné
množství a občas nějaký meloušek.
TeSi5 06.07.2010 19:26:36

Brácha koupil Husku 365 a je s ním moc spokojenej. Řeže to jako ďábel.
Husgvarna 25.11.2010 16:18:08

Dobrý den.   Mám Husgvarnu Rancher 50 , koupenou u Rotta za 8.500Kčs asi v r.1984.
Stále jí používám, topím jen dřevem. Je bez problémů. Vyměnil jsem start. šňůru,cívku
na ní a vrat. pero. Mám druhou svíčku, 3tí lištu a řetězku,řetězy měním podle
opotřebení až na háček. Olej do benz. M2T . na lištu M6A - M3AD, když je velký
mráz.Zásadně nedávám žadný s..čky. Co ušetříš na oleji proděláš na liště , řetězu a
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řetězce. Teď oprav. něčí Oleo-mac, totálně zalepený maz. systém. Koupil jsem si
lehkou Stilku 181 na odvětvování. Tak Zdar.  Odeslání obrázku selhalo. Vypršel limit
60s (problem na serveru Imageshack)
Husgvarna 25.11.2010 16:26:10

Zapomněl jsem napsat , všechno zalepený nějakým sajrajtem, lišta a řetěz(nový)
chodily na sucho - zrasovaný.Jó a řetězy používám "Oregon".  

Danos 05.12.2010 16:09:07

na chcípáčky hq 340 a na větší hq 372 XP se vším spokojenost  

Danos 05.12.2010 16:11:53

tady i s posilou  

Petr22 05.12.2010 16:44:23

husqvarna 34O (n) kartery plast-vypálený= cena3/4nové pily, dnes stih-kvalita (y)
radek_cb 14.05.2013 17:52:44

koupil jsem si pilu ECHO CS 450 a jsem s ní velmi spokojen
dejmos 15.07.2013 14:43:12

číst to celý nebudu, ale třeba to někdo přede mnou už psal. Já mam prastarou housku
(klidně ti teda housku doporučim. Jinak znám kluky co maj jak housku tak stihl a je to
věčný dohadování. Znám kluka,co dělá v lesácký firmě a pořád se tam lidi hádaj, co je
lepší. Podle mě je uplně fuk, jestli H nebo S,musej bejt na podobný úrovni. Jinak sem
slyšel chválu i na Oleo-mac-samozřejmě né na ty lundry za pár korun. Když si někdo
koupí pilu za pár tisíc, co od ní muže taky čekat, když od H nebo od S stojí
mnohonásobně víc
olaf 15.07.2013 16:15:15

když pilu tak pořádnou :-P B-) 

dejmos 15.07.2013 18:40:50

olaf> Tohle téma je 3 roky starý, všim sem si toho hned po odeslání příspěvku :lol:
olaf 15.07.2013 21:25:00

dejmos> šak to tu rozproudíme né :lol: :lol: :lol:
Nitro 19.07.2013 14:35:30

Já mám tuhle: http://www.gardentec...a-pila-husqvarna-353 a je super. Je to teda
dražší model, ale já používám pilu každý den, takže se mi to vyplatí.
kmmootr 18.09.2013 22:05:28

H 262XP okolo 20 let jede jak má, akorát nevím jak to bude později s ND?
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Motorkáři.cz

http://www.gardentech.cz/shop/motorove-pily/motorova-pila-husqvarna-353

