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Kyytiä 
järeille 
rungoille 

Echo CS-620SX on uudistettu ver-
sio edeltävästä CS-610-mallista. 
Uudistuksessa teho on noussut 
3,0 kilowatin lukemasta reippaas-
ti 3,32 kilowattiin. Kyseessä on te-
hokas, järeiden puiden käsittelyyn 
suunnattu saha. Suomessa käyttö-
kohteina ovat pihapuiden kaadot 
ja monitoimikoneille ylijäreiden 
runkojen käsittely. Myös suhteessa 
paljon katkontaa sisältävien kook-
kaampien koivikoiden hakkuussa 
sahalle löytyy purtavaa.

Karkealla ketjulla ja  
pitkällä laipalla
Kilpailijoistaan poiketen CS-620 
toimitetaan Suomen markkinoilla 
18 tuuman laipalla ja korkeaprofii-
lisella 3/8-jaon turvalenkittömällä 
ketjulla, joka on avara ja raa’asti 
pureva ketju. Testisahan mukana 
seurasi Oregonin teräväkulmainen 
versio. Painava saha kompensoi 
sen takapotkuherkkyyttä. Teroi-
tuksessa tarvitaan 5,5 millin viila 
sekä huolellisuutta, jotta leikkuu-
kulmasta tulee sopiva. Kyseinen 
ketjutyyppi on arka kiville, pie-
nikin hipaisu tuhoaa pitkän mat-
kan leikkuusärmää. Lisäksi ketju 
on karsinnassa altis haukkaamaan 
rungon sisään. Metsäkäyttöön 
kannattaakin hankkia pyöreäkul-
mainen ketjuversio. Vetoratas on 
yleisesti käytetty 7-hampainen ir-
tomalli.

Pitkä laippa kertoo sahan suun-
tauksesta järeiden runkojen käsit-
telyyn, karsintaan se on hieman 
kömpelö. Kaadossa ja katkonnassa 

kikkailun tarve vähenee, sillä ker-
tasahauksella kaatuu 45-senttinen 
tyvi. Laipan pituus tuntui kokei-
lun perusteella yllättävän sopivalta 
myös karsintaan, sillä sahan paino-
piste 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 sa-
haa painamalla. Kaatosahaukses-
sa ne estävät myös sahaa potkimis-
ta kohti kaatovänkäriä. Echon ta-
pauksessa ulompi kaarnatuki toi-
mii myös karsinnassa tukena: sen 
saa painettua rungon kylkeen, jol-
loin sahan painoa siirtyy pois kä-
siltä. Karsinnassa huomasi pak-
sumpien oksien kohdalla kaarna-
tuen puunrungon kylkeen piirtä-
män viirun – sahaa tuli siis huo-
maamatta kannateltua kaarnatu-
ella.

Vääntömoottori
CS-620:n 3,35 kilowatin teho on 
hieman kilpailijoitaan matalampi, 
useimpien tehoksi ilmoitetaan 3,5 
kilowattia. Kokeilun perusteella 
tehoeroa ei näppituntumalla ero-
ta – syy on moottorin tasaisessa 
vääntövoimassa. Karkeasta ketjus-
ta huolimatta saha on katkonnassa 
tehokas ja helposti hallittava tar-
koissa paikoissa. Esimerkiksi kaa-
tosahauksessa se lähtee vänkärin 
asettamisen jälkeen huolettomasti 

Kevyt- ja puoliammattilaismalleistaan paremmin 
tunnettu Echo valmistaa myös järeämpiä sahoja. 
Koneviesti otti tuntumaa CS-620 SX -malliin tal-
ven tukkihakkuilla.

Echo CS-620 SX -moottorisaha

 Teksti ja kuvat: Tommi Hakala 

testiryhmä: Tommi Hakala, TImo Kaakkolammi

KOKEILU

Kun rungoilla tyviläpimitta on yli puolen met-
rin, on järeä saha tehokas kaatopeli. Echo tun-
netaan paremmin pienemmistä sahamalleista, 
mutta se valmistaa myös järeämpiä malleja.
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Kaarnatukia sahassa on kaksi. Ulompi estää katkottaessa lyhyen-
kin pölkyn pyörähtämistä. Karsinnassa sillä voi nojata myös runkoon, 
kun karsitaan sahaajan puolen järeitä oksia.

Puhdasta ilmaa kaasuttajalle 
johdetaan vauhtipyörän keskel-
tä, eli alipainealueelta. Käynnis-
tinpyörä on erittäin avoin, vain 
kolme ohjaintappia varmistaa 
narun pysymistä narupyörällä. 
Käynnistinkotelon irrotus vaatii 
myös takapotkusuojan toisen 
ruuvin irrotuksen.

    Korkit ovat järeät ja sie-
tävät avaimella vääntämistä. 
Tärinänvaimennus on jämäk-
kä, ja saha tottelee napakasti 
käsien liikkeitä. Takakahvan 
runko on erilaisilla tukiristi-
koilla jäykistetty. Etukahva on 
sileä ja tahmaisella kumipin-
noitteella varustettu. Korkkien 
pidikkeet ovat peräti ruuveilla 
kiinni. Korkin reunus on mata-
la, mikä päästää likaa ja lunta 
tankkiin.

Ilmaa puhdistimelle saapuu 
kolmesta suunnasta. Vasemman 
alakulman aukosta tulee käyn-
nistinkotelosta alipainealueen il-
maa. Ylemmistä reijistä saadaan 
johdettua avattavan kanavan 
kautta lämmintä ilmaa moottori-
tilasta, erikoisesti loput aukot 
ovat suorassa yhteydessä ulkoil-
maan. Ne kannattaa teipata um-
peen talvella, jotta pölylumi ei 
pääse puhdistajalle.

leikkaamaan, ilman nykäisyä.
Moottorin maksimikierroksik-

si on rajattu 13 000 kierrosta, jo-
ka sekin on kilpailijoita vähem-
män. Toisaalta karkea ketju leik-
kaa hitaammillakin kierroksilla 
tehokkaasti lastua. Sahan leikkuu-
tehon tuntuma mietitytti ja laittoi 
vertailemaan sahaa tehokkaaseen 
50-kuutioiseen Husqvarna 550 XP 

-malliin. Sen terävarustuksena oli 
uusi 0.325” jaon, 1,5-millisillä ve-
tolenkeillä oleva perusketju. Hie-
man jäisestä 17-senttisestä koivus-
ta Husqvarna irrotti kiekot 38 se-
kunnissa, katkoessa sahaa ei voi-
nut painaa aivan täysillä. Kokeile-
mamme Echo selviytyi urakasta 
mainiosti, peräti 30 sekunnissa, ja 
sahaa sai painottaa kunnolla. Edel-
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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/ketju-
jako 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

Ilmanpuhdistin on huopakan-
kainen. Sen sisällä on ilmanvir-
tausta tasoittava ilmanohjain, 
jonka ansiosta likaantuminen ta-
pahtuu tasaisesti. Puhdistin li-
kaantuu yllättävän vähän.

CS-620 on yllättävän sievän kokoinen ja näppärä käsiteltävä. Vie-
reinen 50-kuutioinen Husqvarna 550 XP on ulkomitoiltaan vain hie-
man pienempi. Echon etukahva on taivutettu etuviistoon, seuraa-
maan moottorikopan muotoja. Echon metallinen ”raskaan sarjan” 
sammutinkytkin ei ole automaattisesti palautuva, mikä vaatii totutte-
lua. Kaasutintilan ja moottoriosan välissä on ilmanvaihtoa parantava 
rako. Se ja ilmanpuhdistimen materiaali saivat miettimään hankalim-
pien talvikelien käyttöä.

Vääntävä moottori

Käsiteltävyys

Edullinen

Ilmanpuhdistimen avoimuus 

ja materiaali talvikäytössä

Vakio terävarustus voisi olla  

lyhyempi

Kiitämme & moitimme

Vaikka CS-620 on järeä 60-kuutioinen saha, ei se kaihda karsin-
taakaan. Jos sahalla aikoo enemmänkin karsia, keventää pari tuumaa 
lyhyempi laippa sahaa ja parantaa näppäryyttä. 

listalvena kokeilemamme Stihl 362 
selvisi samankokoisesta, mutta su-
lasta koivusta vastaavasti 30 se-
kunnissa Tämä kertoo siitä, miksi 
60-kuutioiset sahat ovat yleisiä jä-
reiden runkojen käsittelyssä. Vaik-
ka painoa on enemmän, sujuu kat-
konta kevyesti juuri sahan oman 
painon ansiosta. Echo pistää myös 
väännöllä kampoihin muiden kor-

keampaa tehoa vastaan.

Käsiteltävyys kunnossa
Kokeilun aikana hakattiin myös 
normaalihakkuuna järeitä kuusi-
runkoja. Karsinnassa saha oli yllät-
tävän ketterä kuljetettava, pitkäh-
köstä laipasta huolimatta. Tarkem-
min sahan muotoilua katsellessa 
huomaa, että etukahva on reilus-

ti eteenpäin kallistettu ja se sijait-
see aivan pakoputken päällä, var-
sin matalalla. Kun CS-620:n laittoi 
Husqvarnan pienemmän kokoluo-
kan 550-mallin viereen, saattoi ha-
vaita, että etukahva sijaitsi vain aa-
vistuksen korkeammalla. Se selit-
tää sahan käyttäytymisen karsin-
nassa: käsi on etukahvassa lähem-
pänä sahan painopistettä.

Sahaa ei punnittu ennen hak-
kuuta. Käyttötuntuman perus-
teella se vaikutti olevan painoltaan 
lähellä kilpailijoitaan. Yllätys oli 
suuri, kun painoksi paljastui tan-
kit täynnä peräti 8,4 kiloa. Vertai-
luna voi todeta, että Stihl 362 on 
punnittu 7,5-kiloiseksi ja Hus-
qvarna 560 XP vain 7,2-kiloisek-
si. Osan painosta selittää vaihdet-
tavalla kärkipyöräkasetilla varus-
tettu laippa ja järeämpi ketju, sil-
lä tankkien kootkin ovat lähes sa-
mat. Yleiskäytössä voisi lyhyempi 
16-tuumainen laippa olla Echon 
kohdalla hyvä ratkaisu. Valmistaji-
en ilmoittamissa tiedoissa Echo on 
vain 0,1 kiloa Stihliä painavampi. 
Valmistajan ilmoittama Echo CS-
620:n perussahan paino on edel-
tävästä CS-610-malliin hieman 
noussut, maltilliset 0,1 kiloa.

Talvikäyttö mietityttää
Sahalla työskenneltiin pakkaske-
leilläkin, mutta pölylumiaikaa ei 
osunut kohdalle. Toimivuus niis-
sä keleissä kuitenkin mietitytti. 
Ilmanpuhdistajan huopakankai-
nen materiaali ja varsin avoimet 
ilmanottokanavat puhdistajalle 
vaatinevat omat toimenpiteensä. 
Siitä kertoi sekin, että yön metsäs-
sä säilytyksen jälkeen tyhjäkäyntiä 
joutui säätämään. Puhdistimeen 
kertynyt kosteus oli kohmeessa ja 
muutti seosta rikkaalle. Muoviver-
kosta valmistettu puhdistin voi-
si helpottaa tilannetta, sekä suo-
raan ulkoilmasta otettavan ilman 
kulun vähentäminen. Nyt vain 
osa kaasuttajalle tulevasta ilmasta 
saapuu roskattomana vauhtipyö-
rän alipainealueelta. Puhdistinti-
lassa on lisäaukkoja suoraan ulko-
puolelle, joista pääsee karkeampaa 
purua puhdistimelle. Näiden auk-
kojen tarkoitus ei selvinnyt. Edel-
lä mainittujen kanavien lisäksi Il-
manpuhdistimelle saa johdettua 
lämmintä ilmaa moottoritilasta.

Kokeilussa Echo antoi itsestään 
positiivisen kuvan. Etenkin moot-
torin vääntöominaisuudet teke-
vät siitä katkonta- ja kaatokäytössä 
helposti hallittavan leikkuulaitteen. 
Myös karsintaominaisuudet ovat 
riittävät, kunhan huomioidaan 
mihin käyttöön saha on suunnat-
tu, eikä lähdetä ensiharvennuksille. 
CS-620 SX on myös kohtuuhintai-
nen. Samalla 749 euron verollisel-
la hinnalla saa kilpailijoilta pykälän 
pienemmän mallin.


