KOKEILU

Echo CS-620 SX -moottorisaha

Kyytiä
järeille
rungoille
Kevyt- ja puoliammattilaismalleistaan paremmin
tunnettu Echo valmistaa myös järeämpiä sahoja.
Koneviesti otti tuntumaa CS-620 SX -malliin talven tukkihakkuilla.
Teksti ja kuvat: Tommi Hakala
testiryhmä: Tommi Hakala, TImo Kaakkolammi

Echo CS-620SX on uudistettu versio edeltävästä CS-610-mallista.
Uudistuksessa teho on noussut
3,0 kilowatin lukemasta reippaasti 3,32 kilowattiin. Kyseessä on tehokas, järeiden puiden käsittelyyn
suunnattu saha. Suomessa käyttökohteina ovat pihapuiden kaadot
ja monitoimikoneille ylijäreiden
runkojen käsittely. Myös suhteessa
paljon katkontaa sisältävien kookkaampien koivikoiden hakkuussa
sahalle löytyy purtavaa.

Kun rungoilla tyviläpimitta on yli puolen metrin, on järeä saha tehokas kaatopeli. Echo tunnetaan paremmin pienemmistä sahamalleista,
mutta se valmistaa myös järeämpiä malleja.
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Karkealla ketjulla ja
pitkällä laipalla
Kilpailijoistaan poiketen CS-620
toimitetaan Suomen markkinoilla
18 tuuman laipalla ja korkeaprofiilisella 3/8-jaon turvalenkittömällä
ketjulla, joka on avara ja raa’asti
pureva ketju. Testisahan mukana
seurasi Oregonin teräväkulmainen
versio. Painava saha kompensoi
sen takapotkuherkkyyttä. Teroituksessa tarvitaan 5,5 millin viila
sekä huolellisuutta, jotta leikkuukulmasta tulee sopiva. Kyseinen
ketjutyyppi on arka kiville, pienikin hipaisu tuhoaa pitkän matkan leikkuusärmää. Lisäksi ketju
on karsinnassa altis haukkaamaan
rungon sisään. Metsäkäyttöön
kannattaakin hankkia pyöreäkulmainen ketjuversio. Vetoratas on
yleisesti käytetty 7-hampainen irtomalli.
Pitkä laippa kertoo sahan suuntauksesta järeiden runkojen käsittelyyn, karsintaan se on hieman
kömpelö. Kaadossa ja katkonnassa

kikkailun tarve vähenee, sillä kertasahauksella kaatuu 45-senttinen
tyvi. Laipan pituus tuntui kokeilun perusteella yllättävän sopivalta
myös karsintaan, sillä sahan painopiste asettui etukahvan kohdalle.
Järeiden runkojen karsinnassa oli
helppo katkoa rungon takapuolen
oksia, koska ulottuma oli riittävä.
Echon erikoisuus on kahden
kaarnatuen käyttö molemmin
puolin laippaa. Kaarnatuilla sahaa
voidaan painaa katkaisussa vain
takakahvasta kääntämällä, ei sahaa painamalla. Kaatosahauksessa ne estävät myös sahaa potkimista kohti kaatovänkäriä. Echon tapauksessa ulompi kaarnatuki toimii myös karsinnassa tukena: sen
saa painettua rungon kylkeen, jolloin sahan painoa siirtyy pois käsiltä. Karsinnassa huomasi paksumpien oksien kohdalla kaarnatuen puunrungon kylkeen piirtämän viirun – sahaa tuli siis huomaamatta kannateltua kaarnatuella.
Vääntömoottori
CS-620:n 3,35 kilowatin teho on
hieman kilpailijoitaan matalampi,
useimpien tehoksi ilmoitetaan 3,5
kilowattia. Kokeilun perusteella
tehoeroa ei näppituntumalla erota – syy on moottorin tasaisessa
vääntövoimassa. Karkeasta ketjusta huolimatta saha on katkonnassa
tehokas ja helposti hallittava tarkoissa paikoissa. Esimerkiksi kaatosahauksessa se lähtee vänkärin
asettamisen jälkeen huolettomasti
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Å Kaarnatukia sahassa on kaksi. Ulompi estää katkottaessa lyhyenkin pölkyn pyörähtämistä. Karsinnassa sillä voi nojata myös runkoon,
kun karsitaan sahaajan puolen järeitä oksia.

Å Å Korkit ovat järeät ja sietävät avaimella vääntämistä.
Tärinänvaimennus on jämäkkä, ja saha tottelee napakasti
käsien liikkeitä. Takakahvan
runko on erilaisilla tukiristikoilla jäykistetty. Etukahva on
sileä ja tahmaisella kumipinnoitteella varustettu. Korkkien
pidikkeet ovat peräti ruuveilla
kiinni. Korkin reunus on matala, mikä päästää likaa ja lunta
tankkiin.

leikkaamaan, ilman nykäisyä.
Moottorin maksimikierroksiksi on rajattu 13 000 kierrosta, joka sekin on kilpailijoita vähemmän. Toisaalta karkea ketju leikkaa hitaammillakin kierroksilla
tehokkaasti lastua. Sahan leikkuutehon tuntuma mietitytti ja laittoi
vertailemaan sahaa tehokkaaseen
50-kuutioiseen Husqvarna 550 XP

-malliin. Sen terävarustuksena oli
uusi 0.325” jaon, 1,5-millisillä vetolenkeillä oleva perusketju. Hieman jäisestä 17-senttisestä koivusta Husqvarna irrotti kiekot 38 sekunnissa, katkoessa sahaa ei voinut painaa aivan täysillä. Kokeilemamme Echo selviytyi urakasta
mainiosti, peräti 30 sekunnissa, ja
sahaa sai painottaa kunnolla. Edel-

Å

Å Ilmaa puhdistimelle saapuu
kolmesta suunnasta. Vasemman
alakulman aukosta tulee käynnistinkotelosta alipainealueen ilmaa. Ylemmistä reijistä saadaan
johdettua avattavan kanavan
kautta lämmintä ilmaa moottoritilasta, erikoisesti loput aukot
ovat suorassa yhteydessä ulkoilmaan. Ne kannattaa teipata umpeen talvella, jotta pölylumi ei
pääse puhdistajalle.

Puhdasta ilmaa kaasuttajalle
johdetaan vauhtipyörän keskeltä, eli alipainealueelta. Käynnistinpyörä on erittäin avoin, vain
kolme ohjaintappia varmistaa
narun pysymistä narupyörällä.
Käynnistinkotelon irrotus vaatii
myös takapotkusuojan toisen
ruuvin irrotuksen.
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Å Vaikka CS-620 on järeä 60-kuutioinen saha, ei se kaihda karsintaakaan. Jos sahalla aikoo enemmänkin karsia, keventää pari tuumaa
lyhyempi laippa sahaa ja parantaa näppäryyttä.

Å CS-620 on yllättävän sievän kokoinen ja näppärä käsiteltävä. Viereinen 50-kuutioinen Husqvarna 550 XP on ulkomitoiltaan vain hieman pienempi. Echon etukahva on taivutettu etuviistoon, seuraamaan moottorikopan muotoja. Echon metallinen ”raskaan sarjan”
sammutinkytkin ei ole automaattisesti palautuva, mikä vaatii totuttelua. Kaasutintilan ja moottoriosan välissä on ilmanvaihtoa parantava
rako. Se ja ilmanpuhdistimen materiaali saivat miettimään hankalimpien talvikelien käyttöä.

listalvena kokeilemamme Stihl 362
selvisi samankokoisesta, mutta sulasta koivusta vastaavasti 30 sekunnissa Tämä kertoo siitä, miksi
60-kuutioiset sahat ovat yleisiä järeiden runkojen käsittelyssä. Vaikka painoa on enemmän, sujuu katkonta kevyesti juuri sahan oman
painon ansiosta. Echo pistää myös
väännöllä kampoihin muiden kor-
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keampaa tehoa vastaan.
Käsiteltävyys kunnossa
Kokeilun aikana hakattiin myös
normaalihakkuuna järeitä kuusirunkoja. Karsinnassa saha oli yllättävän ketterä kuljetettava, pitkähköstä laipasta huolimatta. Tarkemmin sahan muotoilua katsellessa
huomaa, että etukahva on reilus-

ti eteenpäin kallistettu ja se sijaitsee aivan pakoputken päällä, varsin matalalla. Kun CS-620:n laittoi
Husqvarnan pienemmän kokoluokan 550-mallin viereen, saattoi havaita, että etukahva sijaitsi vain aavistuksen korkeammalla. Se selittää sahan käyttäytymisen karsinnassa: käsi on etukahvassa lähempänä sahan painopistettä.
Sahaa ei punnittu ennen hakkuuta. Käyttötuntuman perusteella se vaikutti olevan painoltaan
lähellä kilpailijoitaan. Yllätys oli
suuri, kun painoksi paljastui tankit täynnä peräti 8,4 kiloa. Vertailuna voi todeta, että Stihl 362 on
punnittu 7,5-kiloiseksi ja Husqvarna 560 XP vain 7,2-kiloiseksi. Osan painosta selittää vaihdettavalla kärkipyöräkasetilla varustettu laippa ja järeämpi ketju, sillä tankkien kootkin ovat lähes samat. Yleiskäytössä voisi lyhyempi
16-tuumainen laippa olla Echon
kohdalla hyvä ratkaisu. Valmistajien ilmoittamissa tiedoissa Echo on
vain 0,1 kiloa Stihliä painavampi.
Valmistajan ilmoittama Echo CS620:n perussahan paino on edeltävästä CS-610-malliin hieman
noussut, maltilliset 0,1 kiloa.
Talvikäyttö mietityttää
Sahalla työskenneltiin pakkaskeleilläkin, mutta pölylumiaikaa ei
osunut kohdalle. Toimivuus niissä keleissä kuitenkin mietitytti.
Ilmanpuhdistajan huopakankainen materiaali ja varsin avoimet
ilmanottokanavat puhdistajalle
vaatinevat omat toimenpiteensä.
Siitä kertoi sekin, että yön metsässä säilytyksen jälkeen tyhjäkäyntiä
joutui säätämään. Puhdistimeen
kertynyt kosteus oli kohmeessa ja
muutti seosta rikkaalle. Muoviverkosta valmistettu puhdistin voisi helpottaa tilannetta, sekä suoraan ulkoilmasta otettavan ilman
kulun vähentäminen. Nyt vain
osa kaasuttajalle tulevasta ilmasta
saapuu roskattomana vauhtipyörän alipainealueelta. Puhdistintilassa on lisäaukkoja suoraan ulkopuolelle, joista pääsee karkeampaa
purua puhdistimelle. Näiden aukkojen tarkoitus ei selvinnyt. Edellä mainittujen kanavien lisäksi Ilmanpuhdistimelle saa johdettua
lämmintä ilmaa moottoritilasta.
Kokeilussa Echo antoi itsestään
positiivisen kuvan. Etenkin moottorin vääntöominaisuudet tekevät siitä katkonta- ja kaatokäytössä
helposti hallittavan leikkuulaitteen.
Myös karsintaominaisuudet ovat
riittävät, kunhan huomioidaan
mihin käyttöön saha on suunnattu, eikä lähdetä ensiharvennuksille.
CS-620 SX on myös kohtuuhintainen. Samalla 749 euron verollisella hinnalla saa kilpailijoilta pykälän
pienemmän mallin.

Å Ilmanpuhdistin on huopakankainen. Sen sisällä on ilmanvirtausta tasoittava ilmanohjain,
jonka ansiosta likaantuminen tapahtuu tasaisesti. Puhdistin likaantuu yllättävän vähän.

Kiitämme & moitimme
Vääntävä moottori
Käsiteltävyys
Edullinen
Ilmanpuhdistimen avoimuus
ja materiaali talvikäytössä
Vakio terävarustus voisi olla
lyhyempi

Tekniset tiedot:
Echo CS-620SX
Iskutilavuus

59,8 cm³

Sylinterin halkaisija

45 mm

Iskunpituus

37,6 mm

Teho

3,32 kW

Maksimikierrokset

13 000 k-min

Vetoratas

7-hamp. Irto

Vakio laippa/ketjujako ja vetolenkin
vahvuus

18”/ ⅜” / 1,5

Polttoainesäiliö

6,45 l

Öljysäiliö

0,3 l

Punnitut painot vakio terävarustuksella
Tankit tyhjänä kg

7,7

Tankit täynnä kg

8,4

Valmistaja

Yamabiko Co.

Valmistusmaa

Japani

Myyjä

Teräosa Oy:n
jälleenmyyjät

Hinta (sis. alv 24 %)

749 euroa
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