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Streszczenie

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ¿e na rynku europejskim pojawia siê coraz wiêcej modeli profesjonalnych pilarek
wysiêgnikowych. Wykaszarki i wycinarki z grupy pilarek ma³ych i œrednich stanowi¹ ponad 90% rynku. S¹ one znacznie dro¿sze
ni¿ pilarki konwencjonalne, a ich drgania s¹ znacznie mniejsze.

ANALIZA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
I EKSPLOATACYJNYCH PROFESJONALNYCH

WYSIÊGNIKOWYCH PILAREK SPALINOWYCH
OFEROWANYCH NA RYNKU EUROPEJSKIM

Wysiêgnikowymi pilarkami nazywamy maszyny przeno-
œne z urz¹dzeniem roboczym (tn¹cym) umieszczonym na
wysiêgniku, którego d³ugoœæ jest zazwyczaj wiêksza ni¿ 1 m.
Wœród pilarek wysiêgnikowych wyró¿nia siê dwie podgrupy:
wycinarki i wykaszarki. W przypadku, gdy narzêdziem tn¹cym
jest pi³a tarczowa lub ³añcuchowa, mówimy o wycinarkach lub
podkrzesywarkach. Natomiast w przypadku, gdy narzêdziem
tn¹cym jest g³owica ¿y³kowa (lub ewentualnie tarcza no¿owa)
mówimy o wykaszarkach. O ile w pierwszym przypadku
(wycinarki) istnieje mo¿liwoœæ zastosowania jako narzêdzia
roboczego zarówno g³owicy ¿y³kowej, jak i tarczy no¿owej,
o tyle w przypadku drugim (wykaszarki) nie przewiduje siê
mo¿liwoœci zastosowania pi³y tarczowej lub ³añcuchowej.

W gospodarce leœnej wycinarki znajduj¹ zastosowanie naj-
czêœciej przy wykonywaniu czyszczeñ (pielêgnacji m³odych
drzewostanów) i usuwania podszytu (krzewów i krzewinek).
Pewn¹ odmian¹ wycinarek s¹ tzw. podkrzesywarki
charakteryzuj¹ce siê znacznie d³u¿szym wysiêgnikiem (czêsto
o zmiennej d³ugoœci) umo¿liwiaj¹cym odcinanie (pod-
krzesywanie) ga³êzi od pobocznicy pnia drzew stoj¹cych, bez
potrzeby u¿ycia drabiny do wysokoœci oko³o 6 m. Je¿eli chodzi
o wykaszarki to s¹ one g³ównie stosowane do pielêgnacji upraw
(wykaszanie trawy, trzcinnika, niewielkich krzewinek itp.).

Dane poddane analizie opracowano na podstawie badañ
wykonanych w laboratorium KWF e.V. (badania przeprowa-
dzono w latach 2005-2006).

Segment profesjonalnych pilarek wysiêgnikowych
(okreœlany tak przez producentów maszyn) to przede
wszystkim wyroby dwóch firm: Husqvarna i Stihl. Oprócz tych
dwóch wiod¹cych producentów na rynek europejski trafiaj¹
coraz czêœciej produkty firm Dolmar, Solo czy Jonsered,
producentów znanych g³ównie z produkcji maszyn
pó³profesjonalnych. Obecnie na rynku mo¿na znaleŸæ ponad 40
profesjonalnych modeli tego typu maszyn. Jednostk¹
napêdow¹ pilarek wysiêgnikowych jest najczêœciej silnik

dwusuwowy, o objêtoœci silnika od 16 do 100 cm (w przypa-

dku profesjonalnych od 39 do 69 cm ). Coraz czêœciej na
rynkach œwiatowych pojawiaj¹ siê równie¿ pilarki
wysiêgnikowe napêdzane silnikami czterosuwowymi o

objêtoœci skokowej od 20 do 40 cm . Przeciêtna masa tych
maszyn waha siê miêdzy 4 a 12 kg (w przypadku profe-
sjonalnych od 6,5 do 12 kg), w zale¿noœci od objêtoœci
skokowej silnika i rozwi¹zania uk³adu noœnego. Moc silników
pilarek wysiêgnikowych wynosi od 0,6 do 3,0 kW (w przy-
padku profesjonalnych od 1,7 do 2,3 kW).

G³ównym kryterium podzia³u pilarek wysiêgnikowych jest
objêtoœæ skokowa silnika. Na rys. 1 przedstawiono udzia³
poszczególnych grup wielkoœciowych profesjonalnych pilarek
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wysiêgnikowych na rynku europejskim. Najwiêkszy udzia³ w
rynku maj¹ pilarki wysiêgnikowe z grupy œredniej (75%),
podobnie jak w przypadku pilarek konwencjonalnych [2].
Znacz¹c¹ grup¹ jest tak¿e grupa pilarek ma³ych (20%). Tak
du¿y udzia³ tych ostatnich to skutek upowszechnienia tego typu
maszyn równie¿ wœród nieprofesjonalnych u¿ytkowników tych
maszyn, dotyczy to g³ównie wykaszarek. Piêcioprocentowy
udzia³ pilarek du¿ych to oczywiœcie konsekwencja zbyt du¿ej
ich masy przy takiej wielkoœci silnika spalinowego, która to
masa w znacz¹cy sposób obni¿a mo¿liwoœci ruchowe operatora
podczas operacji wycinania czy wykaszania. Szczególnie ma to
znaczenie przy wykonywaniu czyszczeñ wewn¹trz
drzewostanu, gdzie zawieszona na szelkach b¹dŸ stela¿u
wycinarka czy wykaszarka powinna mieæ niewielk¹ masê
umo¿liwiaj¹c¹ swobodne przemieszczanie siê operatora po
powierzchni roboczej. St¹d nie dziwi brak profesjonalnych
modeli pilarek wysiêgnikowych w segmencie pilarek bardzo
du¿ych.

Pilarki wysiêgnikowe niezale¿nie od rodzaju (wycinarka,
wykaszarka) maj¹ bardzo zbli¿on¹ budowê. Na rys. 2 przedsta-
wiono widok ogólny wycinarek i wykaszarek z ró¿nym
rozmieszczeniem uchwytów. W obu rozwi¹zaniach silnik (5)
jest po³¹czony sztywno z wysiêgnikiem (2) - os³on¹ wa³u napê-
dowego uk³adu tn¹cego. Na koñcu wysiêgnika w profesjo-
nalnych pilarkach wysiêgnikowych znajduje siê przek³adnia
k¹towa, do której przymocowane jest narzêdzie tn¹ce (1),
os³oniête od strony operatora os³on¹.

Rys. 1. Procentowy udzia³ grup wielkoœciowych profesjo-
nalnych pilarek wysiêgnikowych oferowanych na rynku
europejskim
Fig. 1. The proportional participation of groups of professional
trimmers, brushcutters and forestry clearing saws offered on
Euromarket



Rys. 2. Widok ogólny i rozmieszczenie uchwytów w pilarkach
wysiêgnikowych (a - wykaszarka, b - wycinarka): 1 - uk³ad
tn¹cy, 2 - wysiêgnik, 3a - uchwyt przedni, 3b - uchwyt lewy,
4a - uchwyt tylny (steruj¹cy), 4b - uchwyt prawy (steruj¹cy),
5 - silnik, 6 - dr¹¿ek poprzeczny
Fig. 2. The general view and the location of handles in trimmers
and brushcutters (a - trimmer, b - brushcutter and forestry
clearing saws): 1 - the cutting system, 2 - the jib, 3a - the front
handle , 3b - the left handle , 4a - the back (steering) handle ,
4b - the high (steering) handle , 5 - the engine, 6 - the transverse
stick

Rys. 3. Szelki noœne stosowane do pilarek wysiêgnikowych:
a - pojedyncze, b - zespolone
Fig. 3. Carrying braces for trimmers, brushcutters andforestry
clearing saws: a - single, b - combined

Uchwyty pilarek wysiêgnikowych mog¹ byæ rozmie-
szczone na dwa sposoby. W pierwszym rozwi¹zaniu (a) uchwyt
przedni (pa³¹kowy, poprzeczny) (3a) s³u¿y do podtrzymywania
i swobodnego operowania ruchami pó³kolistymi narzêdziem
tn¹cym (1) podczas wykaszania. Uchwyt tylny (4a) znajduje
siê tu¿ za jednostk¹ napêdow¹ (5) i wyposa¿ony jest w
elementy sterownicze (manetkê gazu i w³¹cznik zap³onu).
Obydwa uchwyty w tym rozwi¹zaniu s¹ umieszczone
bezpoœrednio na wysiêgniku pilarki (2).

W rozwi¹zaniu drugim (b) obydwa uchwyty (3b, 4b)
umieszczone s¹ po obu stronach wysiêgnika (2) na dr¹¿ku
poprzecznym (6). W obu przypadkach mo¿na zawiesiæ
maszynê na szelce pojedynczej lub na szelkach zespolonych
(rys. 3). Przy czym w przypadku (a) dopuszcza siê mo¿liwoœæ
pracy bez u¿ycia szelek noœnych.

Podobnie jak w przypadku pilarek konwencjonalnych [2]
podstawowym kryterium decyduj¹cym o wyborze okreœlonego
modelu pilarki wysiêgnikowej jest g³ównie jego cena i para-
metry techniczno-eksploatacyjne.

Wa¿nym sk³adnikiem cenowym
wyposa¿enie . Mowa tu o dodatkowej

tarczy tn¹cej czy g³owicy ¿y³kowej, ochronnikach s³uchu wraz
z os³on¹ oczu, zbiorniku na paliwo, czy te¿ profesjonalnych
szelkach lub stela¿ach noœnych, których koszt w niektórych
przypadkach stanowi niemal 20% ceny zakupu pilarki
wysiêgnikowej.

O cenie pilarki wysiêgnikowej w znacznym stopniu
decyduje jej wielkoœæ, charakteryzowana przez objêtoœæ sko-
kow¹ jej silnika. Na rys. 4 przedstawiono zale¿noœæ ceny od
objêtoœci skokowej silnika pilarek wysiêgnikowych. Liniowe
równanie regresji opisuj¹ce przebieg zmian ma nastêpuj¹c¹
postaæ:

C = 15,03V + 98,399,

dla którego wspó³czynnik korelacji wynosi R = 0,5161,
gdzie:
C - cena zakupu pilarki wysiêgnikowej w euro,

V - objêtoœæ skokowa silnika w cm .

W tab. 1 przedstawiono zakres zmian cen pilarek w euro, w
poszczególnych grupach wielkoœciowych, oraz cenê jedno-

stkow¹ zakupu pilarki wysiêgnikowej w euro/cm . W
porównaniu do pilarek konwencjonalnych ceny pilarek
wysiêgnikowych s¹ wy¿sze (przy podobnej objêtoœci
skokowej) o oko³o 60-70%. Wynikaæ to mo¿e z kosztów
zamocowania do podobnej jednostki napêdowej wysiêgnika
pilarki, a g³ównie kosztów zwi¹zanych z wyposa¿eniem pilarek
wysiêgnikowych w dodatkowy uk³ad przeniesienia napêdu na
narzêdzie tn¹ce (wa³ strunowy o du¿ej wytrzyma³oœci plus
przek³adnia k¹towa). Równie¿ ceny jednostkowe wycinarek i
wykaszarek w porównaniu do pilarek z tradycyjnym uk³adem
tn¹cym (prowadnica i pi³a ³añcuchowa) s¹ znacznie wy¿sze.
Maksymalna cena jednostkowa pilarek ³añcuchowych wynosi

15,68 euro/cm (minimalna 6,91 euro/cm ) [2], natomiast

nowej wycinarki i wyka-
szarki jest dodatkowe

Rys. 4. Zale¿noœæ ceny profesjonalnych pilarek wysiêgniko-
wych od objêtoœci skokowej
Fig. 4. The dependence of price of professional trimmers,
brushcutters and forestry clearing saws on the swept capacity
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maksymalna cena jednostkowa pilarek wysiêgnikowych

wynosi 23,77 euro/cm (minimalna 12,93 euro/cm ).

Zazwyczaj miêdzy moc¹ silnika a jego objêtoœci¹ skokow¹
s¹ zale¿noœci istotne. W przypadku pilarek wysiêgnikowych tê
zale¿noœæ mo¿na uznaæ za istotn¹ przy poziomie istotnoœci

= 90%. W przypadku pilarek konwencjonalnych równie
istotn¹ zale¿noœci¹ jest zale¿noœæ masy maszyny od objêtoœci
skokowej jej silnika [2]. Natomiast w przypadku pilarek
wysiêgnikowych zale¿noœæ ta jest nieistotna. Wynika to ze
wspomnianego ju¿ wczeœniej faktu wystêpowania w
konstrukcji tego typu maszyn wysiêgnika o znacznej d³ugoœci
(oko³o 2 m) i obci¹¿enia go dodatkowymi masami: przek³adni
k¹towej (nawet do oko³o 1 kg) i narzêdzia tn¹cego (rys. 2).

W tab. 2 przedstawiono wartoœci wskaŸników mocy i masy
(odniesionego do mocy i pojemnoœci skokowej silnika) anali-
zowanych modeli profesjonalnych pilarek wysiêgnikowych.
WskaŸnik mocy profesjonalnych pilarek wysiêgnikowych

waha siê w granicach od 29,88 do 49,12 kW/dm . Przyjmuj¹c

za doln¹ wartoœæ graniczn¹ wskaŸnika mocy 45 kW/dm [1]
mo¿na stwierdziæ, ¿e w grupie pilarek œrednich jest kilkanaœcie
modeli, które maj¹ zbyt du¿¹ pojemnoœæ skokow¹ w stosunku
do mocy silnika. Wartoœæ wskaŸnika mocy pilarek
wysiêgnikowych w stosunku do pilarek konwencjonalnych jest
mniejsza oko³o 10-30%. W przypadku wskaŸnika masy dla
wycinarek i wykaszarek jego wartoœæ waha siê w granicach od

3,60 do 7,67 kg/kW (lub od 0,156 do 0,287 kg/dm ) i jest
przeciêtnie dwukrotnie wy¿sza w porównaniu do tradycyjnych
pilarek z prowadnic¹ i pi³¹ ³añcuchow¹.

Z punktu widzenia u¿ytkownika istotnym parametrem
eksploatacyjnym jest zu¿ycie paliwa. W przypadku pilarek
wysiêgnikowych waha siê ono od 1 do 2,4 l/h (œrednio w
przypadku wiêkszoœci modeli oko³o 1,5 l/h) i w stosunku do
pilarek konwencjonalnych jest zazwyczaj mniejsze. Jednak w
przypadku tych ostatnich uzale¿nione ono jest od objêtoœci
skokowej silnika, natomiast w przypadku pilarek wysiêgniko-
wych takiej zale¿noœci nie ma. Nie mo¿na jednoznacznie
stwierdziæ, ¿e przy wiêkszej objêtoœci skokowej jest wiêksze

zu¿ycie paliwa, np. pilarka wysiêgnikowa o V = 36,3 cm

zu¿ywa 1,5 l/h, a o V = 50,2 cm - 1,3 l/h. Wynikaæ to mo¿e z

rodzaju narzêdzia tn¹cego (jego konstrukcji, masy, wywa¿enia
itd.) mocowanego do wa³u narzêdziowego. Na rys. 5 przedsta-
wiono ró¿ne rodzaje narzêdzi tn¹cych stosowanych w
pilarkach wysiêgnikowych.
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Tab. 1. Wartoœæ wskaŸnika cenowego (cena jednostkowa)
profesjonalnych pilarek wysiêgnikowych
Table 1. The value of price (the unit price) of
professional trimmers, brushcutters and forestry clearing
saws

Tab. 2. Wartoœæ wskaŸników mocy i masy
Table 2. The value of coefficients of the power and the mass

coefficient
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s

s

Rys. 5. Narzêdzia tn¹ce wykaszarek i wycinarek: A, B - g³owice
¿y³kowe z samoczynnym wysuwaniem, C, D, E - g³owice ¿y³ko-
we z automatycznym wysuwaniem, F - g³owica ¿y³kowa z
rêcznym wysuwaniem, G, H, I - g³owice no¿owe "tricut", J -
tarcza no¿owa z dwoma ostrzami, K - tarcza no¿owa z czterema
ostrzami, L - tarcza no¿owa z oœmioma ostrzami, M - tarcza
no¿owa z trzema ostrzami, N - no¿e rozdrabniaj¹ce, O - pi³a
tarczowa z trójk¹tnymi zêbami tn¹cymi, P - pi³a tarczowa
przecinakowa, Q - pi³a tarczowa z trapezowymi zêbami tn¹cymi
Fig. 5. Cutting tools of trimmers, brushcutters and forestry
clearing saws: A, B - semi-automatic multi line cutting heads,
C, D, E - automatic multi line cutting heads, F - manual feed
multi line cutting head, G, H, I - multi plastik blade cutting
heads "tricut ", J - metal blade with two teeth, K - metal blade
with four teeth, L - metal blade with eight teeth, M - metal blade
with three teeth, N - crumbling knives, O - circular saw with
triangular cutting teeth, P - circular saw with chisel cutting
teeth, Q - circular saw with trapezoidal cutting teeth

Oczywiœcie zu¿ycie paliwa mo¿e ulegaæ zmianie w zale-
¿noœci od sposobu pracy operatora obs³uguj¹cego wycinarkê
czy wykaszarkê. Mimo licznych podobieñstw konstrukcyjnych
silnika obu grup pilarek wysiêgnikowych, ich silniki, z przy-
czyn wynikaj¹cych z ró¿nej technologii wykonywania okreœlo-
nych zabiegów, pracuj¹ w ró¿nych wariantach obci¹¿enia. W
przypadku wykaszarek silnik pracuje przez ca³y czas
wycinania, np. trawy, przy pe³nym obci¹¿eniu (przy niemal¿e
sta³ej prêdkoœci obrotowej ok. 7000-9000 obr/min). Natomiast
w przypadku wycinarek silnik pracuje przy ró¿nym obci¹¿eniu,
tzn. tylko w momencie wykonywania wycinania, np. drzew w
m³odnikach, wprowadzany jest na wysokie obroty (oko³o
8000-9000 obr/min), po czym po zakoñczeniu skrawania
wchodzi w stan wolnych obrotów (oko³o 2400-2900 obr/min).
Sprawnoœæ operowania manetk¹ gazu w obu przypadkach ma
zatem wp³yw na zu¿ycia paliwa podczas wykonywania obu
operacji.

Mimo, ¿e zalecenia normatywne okreœlaj¹ typowy dzienny
czas pracy dla wykaszarek na 4, a dla wycinarek na 3,5 godziny,
to mimo to praca wy¿ej wymienionymi maszynami jest bardzo
uci¹¿liwa i niebezpieczna.
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Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 10 paŸdziernika 2005 r. (Dz.U.2005, nr 212, poz. 1769) do
pracy dopuszczane s¹ tylko te pilarki, które przy ci¹g³ym
oœmiogodzinnym oddzia³ywaniu drgañ na organizm cz³owieka
przez koñczyny górne emituj¹ drgania o wartoœci wa¿onej ich

przyspieszenia nie wiêksze ni¿ 2,8 m/s . Natomiast przy
ekspozycji trwaj¹cej 30 minut i krócej dopuszczalna wartoœæ
sumy wektorowej dla trzech sk³adowych kierunków nie

powinna przekraczaæ 11,2 m/s , niezale¿nie na którym
uchwycie pilarki.

W analizowanym zbiorze pilarek wysiêgnikowych ponad
po³owa modeli charakteryzuje siê drganiami mniejszymi ni¿

wartoœæ dopuszczalna (2,8 m/s ). S¹ to pilarki zarówno z grupy
ma³ych jak i du¿ych. Pozosta³a grupa modeli charakteryzuje siê
drganiami przekraczaj¹cymi wartoœæ dopuszczaln¹, czêœæ

nieznacznie, np. 3,1 czy 3,3 m/s , czêœæ znacznie, np. 4,8 czy

5,4 m/s . Równie¿ zgodnie z norm¹ PN-EN 608 maksymaln¹
wartoœæ przyspieszenia drgañ dopuszczaj¹c¹ pilarkê do pracy
uzale¿niono od objêtoœci skokowej silnika i tak dla pilarek do

80 cm graniczna wartoœæ to 12,5 m/s , a dla wiêkszych 15 m/s .
Co oznacza równie¿ i w tym przypadku, ¿e ta pilarka
wysiêgnikowa zgodnie z norm¹ nie mo¿e byæ dopuszczona do
pracy.

Na rys. 6 przedstawiono œrednie wartoœci przyspieszenia
drgañ pilarek wysiêgnikowych na obu uchwytach. Zgodnie z
rys. 6 w przypadku drgañ wystêpuj¹cych na uchwycie

przednim - lewym drgania nie przekraczaj¹ wartoœci 6 m/s , a
wartoœæ œrednia drgañ pilarek wysiêgnikowych z ca³ego

analizowanego zbioru wynosi 2,8 m/s . Podobnie i w przy-
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Rys. 6. Wartoœci œrednie drgañ na uchwycie przednim - lewym i
tylnym - prawym analizowanego zbioru pilarek
Fig. 6. Mean values of twitches on the front handle - left and
back - right of analysed collection of trimmers, brushcutters
and forestry clearing saws

padku uchwytu tylnego - prawego wartoœæ ta równie¿ nie

przekracza 6 m/s . Przy czym wartoœæ œrednia wynosi tutaj

2,9 m/s . W porównaniu do œrednich wielkoœci drgañ na
uchwytach pilarek konwencjonalnych, drgania pilarek
wysiêgnikowych s¹ niemal¿e dwukrotnie mniejsze (dla

przedniego 5,45 m/s , a dla tylnego 6,75 m/s [2]).
Ha³as emitowany przez pilarki wysiêgnikowe jest znacznie

mniejszy ni¿ emitowany przez pilarki konwencjonalne (od 98
do 104 dB(A) i w zale¿noœci od modelu waha siê w granicach
od 90 do 100 dB(A) - maksymalna wartoœæ dŸwiêku dopuszcza-
j¹ca maszynê do pracy równa jest 115 dB(A). Mimo to, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi w Europie aktami prawnymi, prawo naka-
zuje stosowanie podczas pracy pilarkami wysiêgnikowymi
ochronników s³uchu.

W wyniku przeprowadzonej analizy mo¿na stwierdziæ co
nastêpuje:

pilarki wysiêgnikowe o pojemnoœci skokowej silnika od

40,1 do 60,0 cm stanowi¹ podstawow¹ grupê maszyn tego
segmentu i obejmuj¹ ponad 75% rynku,

udzia³ profesjonalnych pilarek wysiêgnikowych w grupie
bardzo du¿ych jest zerowy, co wynika z faktu ich zbyt du¿ej
masy, utrudniaj¹cej zawodow¹ pracê tego typu maszynami,

wartoœæ wskaŸnika mocy pilarek wysiêgnikowych w
stosunku do pilarek konwencjonalnych jest mniejsza oko³o
10-30%, st¹d w analizowanym zbiorze wykaszarek i wy-
cinarek s¹ takie, które maj¹ zbyt du¿¹ masê w stosunku do
objêtoœci skokowej,

w przypadku wskaŸnika masy wycinarek i wykaszarek jego
wartoœæ jest przeciêtnie dwukrotnie wy¿sza w porównaniu
do tradycyjnych pilarek z prowadnic¹ i pi³¹ ³añcuchow¹,

cena pilarki wysiêgnikowej uzale¿niona jest liniowo od
wielkoœci jej silnika, a wskaŸnik cenowy (cena jednostko-

wa) wynosi oko³o 17 euro/cm i jest wiêkszy od wskaŸnika
charakteryzuj¹cego pilarki konwencjonalne a¿ o 6 euro,

wartoœci drgañ pilarek wysiêgnikowych s¹ znacznie
mniejsze ni¿ pilarek konwencjonalnych, a po³owa modeli z
analizowanego zbioru umo¿liwia pracê nimi bez
ograniczenia czasowego.

[1] Walczyk J.: Czynniki decyduj¹ce o wyborze pilarki
spalinowej. Przegl¹d Techniki Rolniczej i Leœnej 1995, nr 5.

[2] Wójcik K.: Analiza parametrów technicznych i
eksploatacyjnych pilarek spalinowych oferowanych na
rynku europejskim. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna
2007, nr 2.
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THE ANALYSIS OF TECHNICAL AND EXPLOITATIONAL PARAMETERS
OF PROFESSIONAL TRIMMERS, BRUSHCUTTERS AND FORESTRY CLEARING SAWS

OFFERED ON EUROMARKET

Summary

As a result of effected analysis it was stated that on Euromarket appeares more and more of professional models of trimmers,
brushcutters and forestry clearing saws. Trimmers, brushcutters and forestry clearing saws from the small and medium group
make up over 90% of the market. They are more expensive than conventional chain saws, and their vibrations are considerably
smaller.
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