
5/17 25

M O T O R S A G S K O L E N

– Generelt er Stihl MS 241 ei lett og
likanes sag med god driftssikkerhet og
funksjonell betjening og utforming, sier
Jannicke Modell Røhmen som testet Stihl
MS 241 i 53 timers skogsarbeid. 

Sagen starter med få drag og er topp
til større vedarbeid og enkel tømmer -
hogst. Spesielt hvis fysikken er en be-
grensning for å kunne holde god arbeids-
teknikk med tyngre redskap.

Godt egnet til proff ungskogpleie i
skog som er for stor for ryddesag (den
enda lettere Stihl MS 201 er imidlertid
førstevalget til dette). 

Litt liten bensintank og null forvarsel

før saga er tom, trekker ned. Kjedelig å
måtte hekte av måleband og stolpe seg til
bensinkanna. Den svært skarpe bark-
støtten ble fjernet (slik mange gjør).

Lett og hendig sag til tømmerhogst.
Den har relativt bred kropp og bøyle. Der-
for tok det noen timers tilvenning før
saga opplevdes som smidig og balansert
under kvisting. 

Stihl er kjente for svært aggressive
kjeder som søker brått og hardt inn i
veden. Etter filing av både tenner og
ryttere med mal, ble det umulig å gjøre et
kontrollert innstikk uten at sverdet
slamrer i veden i store jafs. Her vil en ny-
begynner være sjanseløs. Slike tilfeller ser

hun ofte på
hogstkurs. 

Saga leveres
med 14 toms sverd og
1,3 millimeters tykkelse på drivlenkene.
Hun følte at metallet i sverdet lett kom i
svai ved bruk. Kombinasjonen av aggres-
sivt kjede, relativt langt sverd og ikke alt-
for sterk motor, gjør at det kan bli vans-
kelig å holde kjedet i gang ved belastning.

Slurvete arbeidsteknikk og lurvete
rydding i jordekant, førte til at hun klarte
å bøye sverdet på siste testdag (det har
hun aldri gjort før!). Med påmontert 12
tommers sverd, skal saga gå på ungskog-
pleie fremover. 

Saga under lupen
denne gang
Stihl MS 241 

Bøyde sverdet, men likanes sag

Stihl MS 241 C starter lett 
og har et aggressivt kjede. 
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