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                       УПОЗОРЕЊЕ! 
 
Пре коришћења моторне тестере РУРИС 142, пажљиво прочитајте ово 
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упутство како бисте разумели правилну употребу вашег производа. 
Држите овај приручник на дохват руке. 
 

 
Општи опис моторне тестере РУРИС 142  

 
 

 
 

 
 
1. Предњи заштитник - ручица која делује на кочницу ланца; 
2. Поклопац филтера за компресију ваздуха d 
3. Стартер 
4. Кућиште филтера за ваздух 
5. Квачило за паљење 
6. Десни рукохват 
7. Прекидач 
8. Полуга за гас 
9. Резервоар за гориво 
10. Леви рукохват 
11. Резервоар за уље 
12. Ланац 
13. Мач/тестера 
14. Пумпа за пуњење 

 
Oznake upozorenja na моторној тестери 

 
 
Пре употребе овог производа прочитајте упутство за 
употребу. 
 

 
 
 

Носите заштиту за главу, очи и уши. 
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Користите моторну тестеру са обе руке. 
 
 

 
 
Упозорење! Повратак је опасан!  
 
 
 

 
 
Упозорење! Опрез! 

УПОЗОРЕЊЕ: 
 Ако се упозоравајући заптивачи распадају 

или постану прљави и нечитљиви, обратите се 
продавцу где сте купили производ како бисте обезбедили нове запечатке 
и запечатили нове на траженим местима. 
 Никада не мењајте производ 

 Нећемо гарантовати ако користите модификовани производ 
или ако не поштујете исправну употребу описану у приручнику. 
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                           ОЗНАКЕ 
             
За безбедну употребу и одржавање, ознаке се приказују на производу. 
Према овим упутствима, молимо вас да поштујете значење ових етикета. 
а) Отвор за пуњење резервоара за мешање горива 
положај: поклопац резервоара за гориво. 
б) Отвор за пуњење  резервоара за уље 
положај: поклопац резервоара за уље. 
ц) Позиција "О" прекидача мотора је искључена  позиција: са леве стране 
од позади моторне тестере. 
д) Позиција "1" прекидача мотора је укључена 
позиција: са леве стране од позади моторне тестере. 
е) Стартовање мотора: ако извуците уже стартера, подесите режим рада 
мотора на  
позицију: са бочне и леве стране моторне тестере 
ф) Вијак испод ознаке "Х" је вијак за подешавање велике брзине. 
позиција: са бочне и леве стране моторне тестере 
г) Вијак испод ознаке "Т" је шраф за подешавање брзине у празном ходу. 
позиција: са бочне и леве стране моторне тестере 
х) Вијак испод ознаке "Л" је вијак за подешавање протока горива. 
позиција: са бочне и леве стране моторне тестере 
и) Пригушивач шок отежава довод ваздуха у цилиндар, функција која се 
користи при стартовању када је мотор хладан 
позиција: десно и позади моторне тестере. 
ј) Кочница ланца која се користи за изненадно заустављање у ванредним 
ситуацијама или да закључате ланац када се појави трзање  
позиција: изнад моторне тестере. 
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                               Безбедан рад 
 
1. Никада не користите моторну тестеру са ланац када сте уморни, под 
утицајем лекова који могу да изазвати  спавање или ако сте под утицајем 
алкохола или дроге. 
2. Носите заштитне ципеле, чврсту одећу на телу и заштиту за очи, уши 
и главу. 
3. Будите опрезни приликом руковања карбуратором. Обришите 
истрошено гориво пре покретања мотора. 
4. Уклоните све изворе искре или пламена (пушење, отворене ватре или 
рад који могу изазвати искре) у областима у којима се меша гориво, сипа, 
или складиште. Немојте пушити док користите гориво или док користите 
моторну тестеру. 
5. Немојте дозволити другим људима да буду близу моторне тестере 
када започнете мотор или сечете дрво. Држите животиње даље од радне 
површине. Деца, остали људи и животиње морају бити на удаљености 
од најмање 3 метра од покретања или употребе моторне тестере. 
6. Никада немојте почети да сечете док немате слободан радни простор, 
заштитну обућу и планирану линију за повлачење у слућају пада 
поклопца. 
7. Увек држите моторну тестеру добро док мотор ради. Држите палац и 
друге прсте чврсто око ручица ланчане тестере. 
8. Пазите своје тело када мотор ради. 
9. Пре укључивања мотора, уверите се да не дође у контакт са страним 
телом. 
10. Увек преносите моторну тестеру са искљученим мотором тако да  
ланац и моторна тестера са монтираном заштитом а ауспух јепостављен 
далеко од вас. 
11. Увек проверите да ли моторне тестере немају никакве непотпуно 
причвстене делове пре сваке употребе. Никада немојте користити 
моторну тестеру која је оштећена, неправилно подешена или није у 
потпуности монтирана и сигурна. Уверите се да се ланац тестера не 
помера када се активира команда за гас. 
12. Све операција моторне тестере, осим оних наведених у упутству за 
употребу треба извршити од стране надлежних особљу за моторне 
тестере (нпр. Да ли за уклоњање замајца или осигуравање квачила 
замајца се користе неисправни инструменти, могу доћи до структуралног 
оштећења на замајцу, што може проузроковати прекидање). 
13. Зауставите мотор пре стављања на тлу моторне тестере. 
14. Када сечете савијене гране дрвећа, пазите да се не одбијају тако да 
вас буде удариле када се ослободу од дрвних влакана. 
15. Руке држите суве, чисте и без мешавине уља или горива. 
16. Управљајте моторном тестером само у добро проветреним 
подручјима. Немојте покренути или користити мотор унутар просторије 
или затворених зграда. Издувни гасови садрже угљен-моноксид који је 
опасан и опасан по живот. 
17. Немојте користити тестере за сечење дрвета, осим ако сте посебно 
обучени да то учините. 
18. Пазите на повратни ударац. Повратак је покрет кретања према горе, 
који се јавља када ланац моторне  тестере на врху водилице ступи у 
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контакт са објектом. Повратак може довести до опасног губитка контроле 
моторне тестере. 
19. Приликом транспорта моторне тестере проверите да ли имате 
одговарајући штит за тестеру. 
20. Ова моторна тестера је опремљена интегрисаним бубњем за гашење 
са интегрираним искрењем. Периодично проверавајте затварач да бисте 
га држали у функционалном облику. 
21. Користите оригинални ланац Рурис и додатну опрему коју је назвао 
произвођач Рурис. 
22. Користите оригинално уље Рурис да бисте избегли угрожавање 
функционалности моторне тестере. 

. 
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                        ПОВРАТАК 
 
Мере за безбедност за кориснике моторне тестере са ланцем. 
УПОЗОРЕЊЕ! 
Повратак може доћи када врх водилице ступи у контакт са неким 
предметом, или када се дрво затвори и ухвати ланац моторне 
тестере у рез. Контакт у горњем делу може узроковати повратни 
повратак, обрнути, који изгура водилицу према горе и назад према 
оператеру. Ако се ланац моторне тестере пређе дуж врха водилице, 
може се вратити на оператера. Свака од ових реакција може 
проузроковати губитак контроле моторне тестере и може довести до 
озбиљних несрећа. 
Немојте се ослањати искључиво на сигурносне уређаје наведене у 
вашем мотору. Као корисник моторне тестере са ланцом, морате 
предузети неколико корака како бисте избегли несреће или повреде 
током употребе. 
1) Можете смањити или елиминисати елемент изненађења кроз 
основно знање о одбијању рада моторне тестере. 
2) Држите моторну тестеру са обе руке са десном руком на задњој 
ручки и левом руком на предњој ручки када мотор ради. Чврсто 
држите дршку са прстима. Чврсти прикључак ће вам помоћи да 
смањите повратни удар и задржите контролу над моторној тестери. 
3) Уверите се да је подручје у коме сечете без препрека. Номојте 
дозволите да глава тестере дође у додир са трупцима, гранама или 
другим препрекама које би се могле додиривати док користите 
тестеру. 
4) Исечите при великим брзинама мотора. 
5) Немојте сечи изнад нивоа груди. 
6) Пратите упутства произвођача за оштрење и одржавање моторне 
тестере. 
7) Користите само тестере и ланац произвођача Рурис. 
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                     Руковање горивом и уљем 
 
УПОЗОРЕЊЕ! 
1. Бензин је запаљив. Избегавајте искре или пламен у близини 
горива. Искључите мотор и оставите да се охлади пре пуњења 
уређаја. Изаберите тло са неоснованом вегетацијом за напајање и 
померите се барем 3м од места за напајање пре покретања 
мотора. 
2. РУРИС мотори су подмазани специјалним уљима за двотактне 
бензинске моторе. Ако не користите уље АПИ ТЦ у току гарантног 
рока, ризикујете да изгубите гаранцију. 
3. Препоручени однос мешања: 
1 литар бензина + 25 мл двотактног уља 
 
4. Емисија издувних гасова контролишу основних параметара 
мотора и компонената (нпр .снага карбуратора, контролирање 
паљења, ауспух) 
5. Ови мотори су сертификовани да раде са безоловним бензином. 
6. Уверите се да користите бензин са минималним октанским 
бројем од 90. 
7. Препоручује се безоловни бензин који смањује загађење ваздуха 
како би заштитио животну средину. 
8. Бензин или ниска квалитета уља могу оштетити заптивне 
прстенове, горива усисну цев, клип сегменте, цилиндар мотора или 
резервоар 
 
 
 
 

Препоручена стопа мешања 

Шема мешања 

Литара бензина                      1       2       3       4         5 

Мл уља за двотактне моторе            25     50     75    100    125 
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                 Како мешати гориво 
 
 Измерите тачно количину бензина, а за уље препоручујемо кориштење 
шприца.  
 Ставите мало бензина у чистом  резервоару за гориво.  
 Налијте све уље и добро све промешајте.  
 Прелијте преостали бензин и поново мешајте најмање један минут.  
 Ставите јасну етикету на спољашњој страни контејнера како бисте 
избегли забуну са другим контејнерима.  
 
                       Мешавина горива 
УПОЗОРЕЊЕ! 
 Удаљите се најмање 3 метра од тачке снаге пре покретања мотора.  
 Искључите мотор пре пуњења уређаја 
 ГОРИВО БЕЗ УЉА (сирово гориво) - врло брзо ће изазвати озбиљно 
оштећење унутрашњих делова мотора због недостатка подмазивања.  
 ГАСОЛИН - може проузроковати оштећења пластике и / или пластичних 
делова и оштети подмазивање мотора.  
Мешовина горива која су остала неискоришћена током мјесец дана или 
дуже могу да оштете карбуратор и тиме мотор неће радити исправно. 
 
                  Подмазивање ланца са уљем 
 
Користите уље Рурис М-Повер или еквивалентно уље, АПИ класа Л150 
за подмазивање са уљем. 
НАПОМЕНА: 
Не користите коришћена или обновљена уља која могу довести до 
оштећења пумпе за уље. 

 
 
 
 

                        Пуштање у рад 
  
Корак 1 
 
Уклоните заштитни поклопац са точка ланца као на слици 1. 
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Сл.1 
 
 
Корак 2 
 
Моторна тестера са ланцом, тестера и алатни материјал налазе се у 
кутији моторне тестере, као што је приказано на 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Сл. 2 
 
 

Поставите моторну тестеру на радни сто и откључајте кочницу ланца 
како је приказано на слици 3. 

 
Сл.3 

 
Окрените у правцу показаном на слици. 4 до крајњег положаја ланца 
затезача вијка постављеног на поклопцу точка ланца.  
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Сл.4 

 
УПОЗОРЕЊЕ! 
Ова операција вам помаже да једноставно монтирате поклопац точкова 
ланца на тестеру у тренутку инсталације. 
Поставите тестеру  и склоп ланца на точак ланца моторне тестере. 
 
 
 

1. Поставите ланац на точак ланца како је приказано на сл.5.  

 
Сл. 5 

 
2. Поставите тестеру и причврстите ланац као што је приказано 

на сл. 6А. 
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Сл.6A 

 
УПОЗОРЕЊЕ. Монтажа ланаца мора одговарати Сл. 6Б. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сл.6Б 
  
 
 
 
 
 
Корак 3 
 
Монтирајте поклопац ланцаиз над тестера помоћу два завртње. Види 
Сл. 7  
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Сл. 7 

 
 

 
 
 
 
Затегните вијке ручно до близине кућишта. Види Сл. 8 

 
Сл. 8 

 
 
Корак 4 
Поставите моторну тестеру у хоризонталном положају. Померите ланац 
преко тестеру са једног краја на другом у једном смеру како бисте били 
сигурни да је ланац савршено постављен на тестеру погледај сл.9.  
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Сл. 9 

 
 
 
 
 
 
Корак 5 
 
Проширите ланац помоћу затезног вијка у правцу приказаном на Сл. 10. 

 
Сл. 10 

 
Приликом сваког потпуног окретања завртња за затезање, померите 
ланац директно да бисте били сигурни да је ланац на водилу. Наставите 
окретање у смеру приказаном на претходној слици до напетости ланца 
на водилици. 
 
Провера затегнутости ланца се врши исправним повлачењем ланца и 
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мора да се одупру и мамузе ланца морају се истегнути око 1-2 мм изнад 
тестере. Види Сл. 11 

 
Сл. 11 

УПОЗОРЕЊЕ! Ако зубићи не излазе из тестере, ланац је сувише чврст. 
Ако ланац не буде отпоран и излази изузетно лако са тестере, ланац 
није довољно затегнут. 
УПОЗОРЕЊЕ! Снажно затезање ланца доводи до превременог хабања 
тестере због високог тријења између тестера и ланца. Ако је ланац 
сувише слаб, постоји ризик од повреде корисника због чињенице да 
излази из водилице док користи мотор. 
 
 
Корак 6 
 
Причврстите завртње за ланчани поклопац помоћу кључа док се кључ не 
отвори. 
 
УПОЗОРЕЊЕ! Затезање је око 15-20 даН. Превише затезање доводи до 
извучења вијака из кућиште мотора и оштећења вијака за 
причвршћивање.  
 
Корак 7 
 
Поставите моторну тестеру на радни сто, одврните поклопац резервоара 
и сипајте мешавину горива. Информације о запремини резервоара за 
гориво можете пронаћи у табели "КАРАКТЕРИСТИКЕ" на страни 37 
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Сл. 12 

УПОЗОРЕЊЕ! Мешавина горива (слика 12) је направљена у посуди у 
којој се бензин  меша са уљем: 25 мл уља Рурис 2ТТ са 1 литром 
бензина без Пб. Хомогенизација је потпуна када мешавина има 
уједначену боју. Погледајте "Руковање горивом и уљем". 
Корак 8 
 
Напуните резервоар за подмазивање ланца уљем Рурис М-П Power. 
Види Сл. 13. 

 
Сл. 13 

 
Погледајте табелу "КАРАКТЕРИСТИКЕ" на страни 37 за информације о 
запремини резервоара за подмазивање.. 
 
Уље Рурис М-Повер штити пумпу за уље и филтер за уље током рада. 
 
Корак 9 
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Поставите моторну тестеру у почетни положај и пребаците прекидач у 
положај 1. Погледајте сл. 
14

 
Сл.14 

 
Корак 10 
 
Руковати са левом руком полугу за гас и притиском залепите је за тело 
рукохвата. Истовремено, без ослобађања ваше леве руке, нежно 
повуците шок ручицу десном руком. Опустите леву руку изненада и шок 
поклопац ће остати тако док га не подесите. Види Сл. 15 
 

 
Сл. 15 

 
Корак 11 
 
Управљајте притиском на пумпу за бензин 5 пута да бисте прикључили  
карбуратор. Он ће се напунити бензином, што ће потврдити да имате 
укључен карбуратор. У овом тренутку моторна тестера РУРИС је 
спремна за стартовање. Види Сл.16  
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Сл. 16 

 
 
Корак 12 
 
Покретање моторне тестере врши се у складу са правилима 
безбедношћу на радном месту . 
Поставите моторну тестеру на чврсту равну површину. Погледајте 
слику17  
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Сл. 17 

Са левом руком, ухватите рукохват за управљање моторне тестере. 
 
УПОЗОРЕЊЕ! Уверите се да ланац не долази у контакт са страним 
телима или другим предметима приликом покретања. 
Са десном руком повуците лагано док не осетите отпор и поравнате 
траку стартера, потом снажно и непрекидно повлачите. Не ослобађајте 
ручицу, већ је доносите руком у почетном положају. Поновите рад на 
стартеру моторне тестере Рурис док не чујете први знак покретања. За 
то време зауставите стартер. Изгурајте шок на положај 0. Погледајте сл.. 
18 

 
Сл. 18 

 
Чврсто повуците стартер док ланац не почиње окретати ланац брже. У 
овом тренутку користите ручицу гаса да бисте стабилизирали старт у 
лаганом ходу. Види Сл. 19. 
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Сл. 19 

Увек проверите пре покретања моторне тестере ако је кочница ланца 
откључана тако што ћете је повући према кориснику. у супротном, 
ризикујете озбиљно оштећење моторне тестере. Погледајте Слику 20 
 

 
 

Сл. 20 
 
 
 
 
 
 
 
Корак 13 
 
Отпустите гас како бисте омогућили да мотор ради у празном ходу. 
Притисните прекидач на позицију 0 да бисте зауставили моторне 
косилице. Погледајте Слику 21 



22   

 
Сл.21 

 
 
 
Додатна опрема - помоћна канџа(Сл.22) 
 
На моторној тестери Рурис може се монтирати помоћна канџа која 
причвстује  моторну тестеру за дрво у тренутку резања. 
 
 
  
 

Сл.22 
 

ПОКРЕТАЊЕ 
Покретање мотора врши без тестере,ланца 

и заштитног поклопца ланца, док се постигне 
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потрошња  2-3 резервоара пуних горивом у хладном 

ходу, али након 15 мин брзина се повећава до 
максимално 10-15 секунди за уклањање уља 
несагорелог у ауспуху.То је нормално складиштење 
ради рада у хладном ходу и када не постоји потпуна 
сагоревања  и неисправно уклоњење гаас из ауспуха. 
За време рада између набора пуњења горива треба 
очистити свећицу јер је препуна са каламин који 
настаје сагоревањем. У супротном мотор не може 
стартовати. 
УПОЗОРЕЊЕ! Немојте покренути мотор држећи 
моторну тестеру у  једној руци. Ланац може 
додирнути ваше тело. Веома је опасно. 
 
Проверка снабдевање са уљем за подмазивање 
ланца 
 
Након покретања мотора, рад мотора при средњој 
брзини проверите да ли уље ланац разбацано као 
што је приказано на Сл 24. 
(1) Уље за ланац 
Проток уља се може променити окретањем завртња 
пумпе на "+" или "-". Овај вијак налази се на дну 
квачила. Окретање се врши само делимично лево-
десно, не стезањем! 
Прилагодите према вашим условима рада. 
Резервоар за уље би требало да постане скоро 
празан када се гориво заврши, у случају да сте 
напунили оба резервоара. Обавезно напуните 
резервоар за уље сваки пут када надопуните мотор 
са горивом.Сл.22 
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Прилагођавање карбуратора 
 
Карбуратор на вашем уређају је фабрички подешен, али понекада  
захтева фино подешавање због промена услова рада. Поставке 
карбуратора врши само сервисно особље РУРИС-а од стране 
овлашћеног особља, иначе ће то резултирати губитком гаранције. 
Подешавања  карбуратора од стране неовлашћених лица може изазвати 
оштећење мотора. 

 
   Кочница ланца 
Ова Моторна тестера је опремљена механичком кочницом за 
заустављање ротације ланца због  повратног удара који се појављује 
током операције сечења. 
Кочница аутоматски се управља уз помоћ инерцијалне силе која делује 
на тежину унутар предњег штитника. Ова кочница се такође може ручно 
управљати са гурањем предњег заштитника према тестери. Да бисте 
пустили кочницу, повуците предњи заштитник према горе док не чујете 
клик. (Слика 24) 

 
.  

Сл.24 
 
                    

1. Предња ручка 
2. Положај за кочење 
3. Радни положај 

4. Предњи заштитник  
  
 
Ако кочница није ефикасна, 

питајте свог продавца за преглед и 
поправку. Мотор, ако је задржан на 
великом броју обртаја и укљученом 

кочницом, ће загревати спојницу која узрокује оштећења. 
 
Када се укључи кочница током рада, одмах извадите прст од ручице гаса 
и искључите мотор. 

 
 

1.                  Сечење са моторном тестером  
УПОЗОРЕЊЕ! Пре него што започнете са радом, прочитајте 
поглавље "Безбедан рад". Препоручује се да се прво вежба на 
трупцима који не представљају проблеме. 
Ово вам помаже да се навикнете на вашу машину. 
Увек пратите правила безбедности. Моторна тестера се 
користи за сечење дрвета. Забрањено је сечити друге врсте 
материјала. Вибрације и ударци варирају у различитим 
материјалима и не поштују правила безбедности. Немојте 
користити моторну тестеру као полугу за кретање, померање 
или поделу предмета. Не,ојте причврстити моторну тестеру  
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на предметима који усправно стоје. Забрањено је постављање 
алата или других апликација у утичницу. 
Нема потребе да силом моторну тестеру убаците у рез. Само 
примените благи притисак док стартујете мотор у пуној 
брзини. 
 
Када је ланац ухваћен у резу не покушавајте да уклоните 
силом, али користите клин или полугу да се ослободи пут. 
 
Пазите се од повратног ударца (слика 25 А) 
 
1. Моторна тестера је опремљен акочницом ланца који ће га 
зауставити у случају повратног удара уколико је правилно 
управљен. Морате да проверите рад ланца кочнице пре сваке 
употребе, испитивање тестеру у пуној брзини за 1-2 секунди и 
притиском предњег штитника гурајте  пре напред. Ланац би 
требало одмах да се заустави, иако  мотор буде радио у  
потпуној брзини. Ако се ланац теже зауставља након дужег 
кориштења или не престаје, престаните да користите тестеру 
и заменити кочницу и квачило или иди у сервис Рурис да 
решите проблем.  

2. .  

 
Сл.25 A 

 
1. Од изузетне је важности да се кочница ланца провери ради 

правилног рада пре сваке употребе и да је ланац заоштрен како би се 
одскочни повратак спречио. 
         2. Уклањање сигурносних уређаја, неадекватно одржавање или 
неправилна замена тестере или ланца могу повећати ризик од озбиљних 
повреда због повратног удара. 

 
 

Резање дрвећа (слика 25 Б) 
1. Одредите смер кретања, узимајући у обзир смер и брзину ветра, нагиб 

дрвећа, положај тешких грана, положај након пада и друге факторе. 
2. Док чистите место око дрвета, створите добру подршку и пут за 
потезно повлачења. Направите једну трећину на задњој страни. 
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3. Исечите са супротне стране изреза и нешто више од основе 

зареза.  
                                                        Сл.25 Б 

 
УПОЗОРЕЊЕ! Када оборите дрво, обавезно упозорите све око себе. 
УПОЗОРЕЊЕ! 
 Увек осигурати подршку. 
 Немојте сести на трупцу.   
 Пазите на котрљање трупца када радите на нагибу.  
Пре поетка рада проверите смер силе савијања из унутрашњост трупца  
који следи да бѕде посечен. Увек завршити сечење са супротне стране 
смера савијања како бисте спречили да се тестера не заглави у резу. 
Један трупац постављен  на тло (слика 26) 
Сечите до пола пута, затим окрените трупац и посечите супротну 

страну  
                                      Сл. 26 

 
 
 
 

Трупац се налази изнад земље (Слика 27). У подручју А, посечите једну 
трећину од доле и завршите сечење дречи моторну тестеру од доле на 
горе. У подручју Б сечење се врши од врха на доле једну трећину и 
заврши тако што ћеш одсећи моторном тестером од доле према горе. 

 
Сл. 27 

Сечење гране сломљеног дрвета (слика 28). Прво, проверите која је 
савијена страна гране , а затим направите иницијално резање са 
савијене стране и завршите рез са моторне тестере на супротној страни. 
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Сл. 28 

 
УПОЗОРЕЊЕ! 
Буди опрезни на повратни ударац који могу се појавитиод стране гране  
након сечења. Чишћење  усправног дрвећа од грана(Слика 29) Пресећи 

одоздо према врху и завршити са врха.  
Сл. 29 

 
 УПОЗОРЕЊЕ! 

 Немојте користити нестабилну подршку или мердевине.  
 Немојте бити неуравнотежени.  
Не сечите изнад нивоа груди. 
 Увек користите обе руке да бисте држали моторну тестеру. 
Немојте резати грану која се налази изнад вас. 

 
 

одржавање 
 
 
Прије чишћења, прегледа или поправке мотоцикла, уверите се да се 
мотор зауставља и хлади. Искључите свјећицу како бисте спречили 
случајно покретање. 
 
Одржавање након сваке употребе 
 
1. Ваздушни филтер 
Скините спољни поклопац од две опруге. 
Отворите завртањ који обезбеђује ваздушни филтер. 
 
Отворите завртањ лептира и уклоните кућиште ваздушног филтера. 
Уклоните филтер за ваздух и извадите отпадну пиљевину. 
Када је филтер заптивен прашином, поделите га на половине и 
протресите или оперите топлом водом и сапуном, а затим га темељито 
исушите пре него што је поново инсталирате. (Слика 
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30)

 
Сл. 30 

Када сервисирате филтер за ваздух, затворите вентил за спречавање 
прашине или страних тела у систем за усисавање цилиндара (слика 30) 
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1.  

Отвор за подмазивање са уљем 
целу површину ланца 
Уклоните тестеру и проверите да 
ли је отвор за  уље запушено. 
(Слика 31) 
 

 
 
 
 
 

2. Тестера 
 
Када је уклоњена тестера, 
уклоните пиљевину од жлебичног 
канала и одвода уља резервоар 
за уље). (Приказ 31) 
Подмастите крај ланза до врха 
тестере. (Слика 31)  

 
 

Сл.31 
 

(1) Канал тестере 
(2) Резервоар за уље 
(3) Отвор за подмазивање 
(4) Вратило за управљање 

 
 
 
 
 

3. Површинске проверке 
 
Уверите се да нема цурења горива и ослабљених делова или оштећења 
главних делова, посебно ручица и тестере. Ако се открију кварови, 
обавезно их поправите пре почетка рада. 
 

Одржавање цилиндра 
 
1. Ребра цилиндра 
Сакупљање  прашине између ребара цилиндра ће довести до 
прегревања мотора. Периодично проверавајте и очистите ребра бубња 
након уклањања филтера за ваздух и пластичног горњег дела цилиндра. 
Приликом постављања поклопца цилиндра, уверите се да су проводне 
жице и прстенасте гумице правилно постављени. (Слика 32) 
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УПОЗОРЕЊЕ! Затворите отворе вентилатора. 
 
 

 
Сл. 32 
 

2. Филтер за ваздух се проверава слободним оком сваких 30 сати рада. 
Ако се испрља, оперите топлом водом и сапуном и пустите да се осуши 
природно. Немојте га опрати бензином и не удисати га помоћу 
компресора. Ако има рупе на површини,  замените га јер постоји 
опасност да ће честице прашина и пиљевина изгребати цилиндар и 
држач. 
 Ако је врло истрошен или озспрљан од уља, замените га. 

3. Филтер за гориво 
 
Користећи куку, уклоните филтер из рупе. (Сл.33) 

  
 
 
 
 
 
 

Сл.33 
 

 
 
 
 

 
Раставите филтер и оперите га 
бензином или замените га новим ако 
је потребно. (Сл.34)  

1. Сито 
2. Држач  
3. Филтер 
4. Подлошка 
5. Дугме за заустављање 

 
Сл.34 
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Након уклањања филтера, користите клеште да држите крајеве цеви 
за усисавање. 
Када монтирате филтер, пазите да не дозволите да влакна филтра 
или прашина улази у цев за усисавање. 
 
                  Резервоар за уље 
Уз помоћ куке, извадиде филтер за уље кроз отвор и очистите га 
бензином. Када вратите филтер у резервоар, пажљиво уђите у 
предњи идесни угао. Такође уклоните нечистоће из резервоара. 
 
 
 
 
 
 
 
хабање очигледно, замените га новим. Никада не стављајте нови 
ланац потребљени ланчаник.  

 
2.Свећица (слика 35) 
Очистите електроде четком са 
жицом и по потреби подесите 
растојање до 0,5 мм.. 
 
 
 
 
 
6. Пинион (Слика 35) 
Уверите се да не постоје пукотине 
или прекомерно хабање које долазе 
у контакт са ланцем. Ако је хабање 
очигледно, замените га новим. 
Никада не стављајте нови ланац на 
употребљени ланчаник. 

Сл. 35 
 

 
 
 
 

7. Затварач искре 
Скините предњи поклопац ауспуха и проверите да ли је мотор на 
моторну тестеру укључен. Чистите слојеве угљеника. Замените га ако је 
оштећен. 
 
8. Шок полуге 
Замените их ако приметите гумене пукотине или запушене полуге. 
. 
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Начин рада на температурама испод 10 степени Целзијуса. 
 
На температурама испод 10 степени Целзијуса, да би топао ваздух 
могао да достигне од цилиндра до филтера за ваздух, треба се 
одлепити покривач против смрзавања са кључем који иде заједно са 
моторном тестером. Види Сл. 36 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                            Сл. 36 
 

Врући ваздух помаже бољем сагоревању горива и повећаног рада 
мотора. 
 
Време одмора 
 
Време за одмарање би требало да буде око 10 минута између пуњења 
горива. 
 
 
 
 

Оштрење ланца 
 
Веома је важно да глатком и безбедном операцијом увек одржавате 
оштре зубе ланца. Зуби треба да буду оштри када пиљевина постане као 
честице прашине. Линија за сечење није равна, ако ланац није 
равномерно изоштрен. Ако ланац није изоштрен периодично повећава се 
потрошња горива и хабање тестере. 
 
УПОЗОРЕЊЕ! Уверите се да користите рукавице приликом руковања 
ланцима. 
 Пре оштрења: 
Уверите се да се ланац добро држи. Уверите се да је мотор искључен. 
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 Користите округле оштрицу одговарајуће величине за ваш ланац.  
 
 Тип ланца: 0,325 РС 1,5 - 4,8 мм 
Тип ланца: 3 / 8,1,3 ПМ - 4,0 мм 
Тип ланца: 3 / 8,1,5 РС - 5,2 мм 
 
Поставите пилу на зубе ланца и гурајте право напред. Држите тестеру на 
илустрованом положају. (Слика 37) 

 . 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сл.37 

 
 
 
 
 
Уверите се да сваки зуб има исту 
дужину и углове сечења као што је 
приказано. (Слика 37) 
1. Дужина зуба 
2. Угао за турпијање 
3. Угао бочног сечења 
4. Угао супериорног сечења  

 
 
 
                                         
Одржавање ланца и тестере 
 
1. Тестера 
Повремено обрните тестеру да бисте спречили делимично хабање. 
Тестера мора увек бити симетрична. Проверите да тестера није 
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оштетена . Нанесите равњач  на тестеру са споља, а ако приметите 
растојање између тестере и равњача, истрошена је.. 
 
 
Симптоматски проблеми стартовања 

Знак Узрок Решавање 

Не стартује на хладно - - Моторна 

тестера нема 

горива 

- Пумпа за 

подмазивање 

карбуратора није 

активирана 

 

- Прекидач се не 

пребацује у 

положај 1 

 

- Филтер за 

ваздух је 

замагљен или 

пуни пиљевине 

 

- Свећица је 

запушена и има 

уљне наслаге 

-  

- Напуните горивом  
моторну тестеру 
- Покрените пумпу за 
убризгавање 
карбуратора 5 пута 
пре почетка а рада 
- Пребаците прекидач 
у положај 1 
 
- Очистите ваздушни 
филтер са средством 
за усисавање и 
осушите га 
- Свећицу очистити 
четком или замените 
је 

 
-  

- Идите у Рурис 

овлашћеном 

сервису  Идите у 

овлашћеном 

сервису 

Повећана потрошња 
горива 

- Филтер за 
ваздух је 
замагљен или 
пун са пиљевине 

- Са сапун и 
топлам водом 
очистите филтер 
за ваздух и 
замените га кад 
се осуши 

Ланац сече на  косо 
дрво 

Лоше наоштрење 
зуби или  неједнаким 
проласком са 
турпијом преко нјих   

- Наоштрите зубе 

пролазечи 

подједнаком са 

турпијом преко 

нјих   
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Испрекидање зуби на 
ланцу 

Напредно хабање 
ланца. Постоје 
метални мехови на 
тестери. 

- Замените тестеру 

 

Пумпа за 
причвршћивање 
остаје усисана - 
блокирана 

- - филтер горива 
је зачепљен са 
нечистоћама 

- - Замените 
филтер бензина 
и проверите 
енергетски 
систем 

Ланац се не окреће 
при убрзању мотора 

- Кочница ланца 

блокирана 

- - Отпуштање 

кочнице ланца 

Мотор уклања дебели 
дим 

- У мешавини је 

превише уља 

- - Испразните 

резервоар и 

поново га 

мешајте према 

упутству за 

употребу 

Ланац нема 
подмазивање 

- У резервоару нема 
уља за подмазивање 
ланца 
 
- Замућен филтер за 
уље 
- Погрешна пумпа за 
уље 
-  

- - Напуните 

резервоар за уље 

ланца  

- Замените 

филтер за уље 

 

- Идите у 

овлашћену 

сервису РУРИС 

Водич тестере 
зачепљен са 
пиљевином 

- - Трака за 

напајање 

тестере је 

блокирана 

пиљевином 

- - Очистите 

тестеру од 

пиљевине 

Шокови током рада - - Разделник зуба 
је испод зубног 
дела 

- Поправите 
наоштрењем 
ланца 

Ланац не сече - Ланац није - Наоштрити ланац 



36   

оштар 

 
 
 
 

Карактеристике 
 

 Моторна тестера РУРИС 
142 

Тип мотора двотактни 

Номинална Снага 
мотора  

0.8Kw 

Запремина цилиндра 25.4цц 

Паљење Електронско/магнетско 

Модел ланца 3/8;1.3ПМ 

Дужина тестере 30цм 

Брзина без ножа и 
ланца у празном 
ходу 

3000рпм+150 

Брзина са ножем и 
ланцем 

12500рпм+150 

Запремина мешаног 
резервоара 

0.230Л 

Запремина 
резервоара за уље  

0.160Л 

Тип пумпе за уље Подешавајућа 

Тежина 3.8Кг 

Ниво емисије звука 109дБ 

 
 
 
 
 
 

 
 
            Паковање 
 
Моторна тестера 142 се пакује у валовите картонске кутије. 
Моторна тестера 142 мора бити ускладиштена у сувим, покривеним 
областима и заштићеним од влаге. 
 
Моторна тестера 142 је монтирана у кутији за паковање. 
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Табела одржавања: 

: 
 
 

Назив поступка 20 сати Повремено 50 сати 100 
сати 

Чистење свећице x    

Замене свећице    x 

Чистење филтра за воду  x   

Чистење филтра за ваздух    x 

Проверавање карвуратора  x   

Подешавање мотора   x  

Проверавање карбуратора и 
мотора 

   x 

 
 

                    Чување 
 
Ако не користите моторну тестеру дуго времена (преко једне недеље), 
урадите следеће: 
1. Добро очистите моторну тестеру 
2. Испразните гориво из резервоара. 
3. Покрените моторну тестеру и пустите је да ради док карбуратор није 
празан и мотор не се зауставља. 
Ова операција је неопходна како би се спречило испаравање бензина из 
смеше, што може довести до оштећења руба карбуратора од преосталог 
уља. 
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               ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ  
 

 
 
 

Произвођач: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Калеа Северинулуј , Бр. 10, Кројава, Долж, Румунија  
Тел. 0351 464 632, Факс 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Овлашћени заступник: Инж. Строе Мариус Каталин - Генерални директор 
Овлашћено лице за техничку документацију: Флореа Николае - Директор 
производње  

 
 

Опис машине: МОТОРНА ТЕСТЕРА врши сечење и обликовање дрвета, 
машина је основни енергетски компонента и покретна тестера, радна 
опрема. 
Производ: РУРИС142 
Мотор Бензин,двотактни    Снага: 1,1 ЦП 
стартовање: ручно    Дужина 
тестере: 300 мм 

Ниво буке: 109дБ (А) Гарантовани ниво звучне снаге: 90 ЛвА (дБ (А)) 
Ниво акустичне снаге (буке) је сертификован од стране И.Н.М.А. 
 
 

Ниво буке: 109 дБ (А) Гарантовани ниво звучне снаге: 90 ЛвА (дБ (А)) 
Ниво акустичне снаге (буке) је сертификован од стране И.Н.М.А. 
Букурешт кроз извештај о тестирању бр. 19 / 22.07.2014 у складу са 
одредбама Директиве 2000/14 / ЕЦ и СР ЕН ИСО 3744: 2011. 

Ми, SC RURIS IMPEX SRL Крајова као произвођач и дистрибутер, у 
складу са  Х.Г. 1756/2006 – што се тиче ограничавање емисије буке у 
животној средини коју је производи опрема намењена за употребу са 
спољашних страна зграда , као и Х.Г. 1029/2008 - о условима за 
стављање у промет машина, извршили смо проверку и сертификацију 
усклађености производа са наведеним стандардима и изјављујемо да је 
у складу са главним захтевима. 

  

Ја, доле потписани представник произвођача Строе Каталин, изјављујем 
под мојом искључивом одговорношћу да производ испуњава следеће 
европске стандарде и директиве: 

  
 
 
- Директива 2000/14 / ЕЦ - Емисије буке у спољашњем окружењу 
-СР ЕН ИСО 22868: 2011 - Машине за шумарство и машине за 
баштованству. Кодови за испитивање буке ручних машина, или машина 
опремљим мотором са унутрашњим сагоревањем. Метод стручности  
-СР ЕН ИСО 3746: 2011 - Акустика. Одређивање нивоа звучне снаге 
које емитују извори буке уз помоћ акустичног притиска 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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-СР ЕН 709 + А2: 2010 - Пољопривредне и шумарске машине. 
Мотокултиватори опремљени са ножевима фрезе, мотокопачица и 
фрезе на погонским точковима.  
  
Остали стандарди или спецификације: 
-СР ЕН ИСО 9001 - Систем за управљање квалитета 
-СР ЕН ИСО 14001 – Систем за управљање заштитом животне 
средине 
-ОХСАС18001 - Систем за управљање здравља и безбедношћу на 
радном месту.  
 

Напомена: Техничку документацију држи је  произвођач. 
Објашњење: Ова изјава је у складу са оригиналом. 
Рок употребе: 10 година од дана сагласности.  
Место и датум издавања: Крајова, 12.11.2019                                     
Регистарски број: 1137 

 
Овлашћенo лице и              

потпис: 
                     Инж. Строе Мариус Каталин  
                    Генерални директор SC RURIS     IMPEX SRL  : 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ  
 

 
 
 

Произвођач: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Калеа Северинулуј , Бр. 10, Кројава, Долж, Румунија  
Тел. 0351 464 632, Факс 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Овлашћени заступник: Инж. Строе Мариус Каталин - Генерални директор 
Овлашћено лице за техничку документацију: Флореа Николае - Директор 
производње  

 
 

Опис машине: МОТОРНА ТЕСТЕРА врши сечење и обликовање дрвета, 
машина је основни енергетски компонента и покретна тестера, радна 
опрема. 
Производ: РУРИС 
Тип: 142 
Мотор: бензин, двотактна 
Стартовање: ручно 
Снага: 1,1ЦП  
Ширина тестере: 300мм  
    

 
 

Ми, SC RURIS IMPEX SRL ,Крајова, дистрибутер, према Х.Г. 1029/2008 - 
о условима за стављање у промет машина, Директива 98/37 / ЕЕЦ - 
сигурносни захтеви, ЕН12733 - Машине за пољопривреду и шумарство. 
Безбедност, Х.Г. 1756/2006 - Ограничавање нивоа емисије буке у 
околини, Х.Г. 332/2007 - утврђивање мера за ограничавање емисије 
газираних и честичних загађујућих материја из мотора, потврдили смо 
усклађеност производа са наведеним стандардима и изјавили да је у 
складу са главним захтевима за сигурност.  

 
 

Ја, доле потписани произвођач,Строе Каталин,  изјављујем под мојом 
искључивом одговорношћу да производ испуњава следеће европске 
стандарде и директиве:  

 
СР ЕН ИСО 12100: 2011 - Безбедност машина. Основни појмови, 
општи принципи дизајна. Основна терминологија, методологија. 
Технички принципи 
-СР ЕН ИСО 4254-1: 2010 / АЦ: 2011 - Пољопривредне машине. 
Безбедност. Општи захтеви 
-СР ЕН 1050: 2000 - Сигурност машина. Принципи процене ризика 
-СР ЕН 12733: 2009 - Машине за пољопривреду и шумарство 
-СР ЕН ИСО 11681-1 / 2: 2012 - Машине за шумарство. Сигурносни 
захтјеви и испитивања преносних ланчаних тестера. Дио 1: Ланчане 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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тестере за одржавање шума / дрва 
 
-СР ЕН 11806: 2009 - Машине за пољопривреду и шумарство. 
Преносиви четкице и резачи за траву који се напајају помоћу мотора 
са унутрашњим сагоревањем. безбедност 
-СР ЕН 14982: 2009 - Машине за пољопривреду и шумарство. 
Електромагнетна компатибилност. Методе испитивања и критеријуми 
прихватљивости 
-СР ЕН ИСО 3746: 2009 - Акустика. Одређивање нивоа звучне снаге 
које емитују извори буке уз помоћ акустичног притиска 
-СР ЕН ИСО 22868: 2011 - Машине за шумарство и уређење вртова. 
Акустични тестни код за ручне преносне машине опремљене 
моторима са унутрашњим сагоревањем. Метод стручности 
-СР ЕН 14930 + А1: 2009 - Машине за пољопривреду и шумарство и 
баштованство. Машине са ручним и пешачким проводником. 
Одређивање ризика од контакта са врелим површинама 
- Директива 2000/14 / ЕЦ - Емисија буке у животној средини 
- Директива о машинама 98/37 / ЕЕЦ 
- Директива о машинама 2006/42 / ЕЦ - Поједностављени поступак 
сертификације 
- Директива 95/2006 / ЕЦ - Директива о нисконапонској опреми 
- Директива 97/68 / ЕЦ - Емисије из мотора са сагоревањем. 
 
Други стандарди или спецификације које се користе: 
-СР ЕН ИСО 9001 - Систем за управљање квалитетом 
-СР ЕН ИСО 14001 - Систем управљања заштитом животне средине 
-ОХСАС18001 - Систем заштите здравља на радном месту  и 
безбедност рада. 

Напомена: Техничку документацију држи је  произвођач. 
Објашњење: Ова изјава је у складу са оригиналом. 
Рок употребе: 10 година од дана сагласности.  
Место и датум издавања: Крајова, 12.11.2019                                     
Година примене ЦЕ ознаке: 2019.  
Регистарски број: 1136 

 
 

Овлашћенo лице и 
потпис: 

Инж. Строе Мариус 
Каталин  

                    Генерални директор 
SC RURIS     IMPEX SRL   

 

         
 


