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

Aktiv skoginstruktør Bjørn Arve Øvereng
har testet Stihl motorsag modell: 251

– La oss kalle en spade for en spade, sier
han. – Dette er ei gårdssag som egner seg
til å gripe fatt i når du skal kappe noe
relativt enkelt. Til grei vedhogst er den
helt fin, men skal du hogge tømmer, bør
du kjøpe en annen sag, gjerne fra Stihl.

– Jeg er veldig opptatt av ergonomi, altså
at saga «ligger i hånda». Det kan jeg dess-
verre ikke si at denne gjør. Det er liksom
ikke helt som man forventer av selveste
Stihl. – Jo, smiler han, jeg vet at jeg etter
20 år som proff skogsarbeider og 34 år
som kursholder, stiller høye krav, men av
Stihl forventer man seg topp ytelse hele
veien.

I følge Bjørn Arve Øvereng er sagen lett å
gripe til. Det er ikke noe fiksfakseri med
den, og som alle Stihl sager, starter hun
umiddelbart. Han skryter også av at det er
en klassisk kjedestrammemekanisme på
saga. 

– Jeg må si at jeg hater hurtigstam ming
som pesten, smiler han. – Det er et prin -
sipp. Dessuten er saga enkel å ha med å
gjøre. Sverdsnuing, kjede bytte og -
stamming er logisk og raskt. Det daglige
vedlikeholdet går fint.

En ting han setter på minussiden, er at
luftfilteret består av et filtlignende stoff
som derfor trolig tåler mye mindre vask
enn de mer vanlige filtrene av stiv plast. 
– Men, jeg har brukt saga temmelig mye,
men filteret er praktisk talt like rent.

Men, det er altså noe med hvordan sagen
fremstår, som ikke gir Øvereng den proff-
følelsen han er vant til fra Stihl.
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Som den gir seg ut for å være

Denne gangen er det Stihl 251 som blir testet.




