
S tandardowo słusznej długości 
tyczki są rozmiaru powyżej 4 m po 
rozłożeniu. Krótsze wprawdzie 

będą nieco wygodniejsze przy porusza-
niu się w koronie drzewa, ale przy 3 m 
długości często będzie brakować nam 
zasięgu. Plusem jest to, że krótka tycz-
ka dobrze uczy lepszego i sprawniejsze-
go poruszania się w koronie. Oczywiście 
piły na dłuższym trzonku (6–7 m) da-
dzą nam znacznie więcej możliwości, 
zwłaszcza na dużych drzewach, ale bio-
rąc pod uwagę ich rozmiar i wagę, praca 
nimi po prostu nie może być wygodna 
i będzie wymagać niebywałej siły mięśni. 
Zatem 4–5 m długości to taki standard 
i tego się trzymajmy.

Silky Hayauchi
W  przypadku pił teleskopowych ja-
pońskiej marki Silky najpopularniej-
szy model to Hayauchi. Występuje 

Piły teleskopowe  
dla arborystów
Błażej Odor

Piła teleskopowa to podstawowe narzędzie pracy arborysty. Bez niej trudno wyobrazić sobie 
pracę przy pielęgnacji drzew, a jednocześnie piła bywa tak samo uciążliwa jak zwisająca i za-
haczająca lonża… 
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Piła teleskopowa Silky Hayauchi

w czterech długościach: 3000, 3700, 
4900 i 6300 mm, gdzie 4900 jest naj-
częściej wybieranym rozmiarem. 

Długość ostrza także może być różna:  
390 mm (zwykle wybierane) oraz dłuż-
sze 480 mm. Uzębienie 6,5. Grubość 
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ostrza 2,3 mm, czyli będzie ono znacz-
nie sztywniejsze niż przy piłach ręcz-
nych („Drwal” 8/2022). Ostrze wy-
posażone jest w ząb na końcu, przy-
datny przy łamaniu suchych gałęzi, 
a także w przeciwległy sierp po dru-
giej jego stronie, umożliwiający przy-
cięcie mniejszych pędów. W zależno-
ści od długości całej tyczki składa się 
ona z dwóch, trzech lub czterech ele-
mentów. Wykonana z aluminium, a jej 
owalny przekrój sprawia, że całość jest 
sztywna i pozwala na wygodną pracę. 
Dla pełnego bezpieczeństwa tyczka 
została wyposażona w podwójny me-
chanizm blokujący teleskop. Rękojeść 
tyczki w sporym odcinku ma antypośliz- 
gową owijkę, by dobrze leżeć w dło-

delu Hayauchi. Waga 3170 g (dla dłu-
gości 5000 mm).

Ciekawym rozwiązaniem cechuje się 
model Longboy o długości maksymal-
ne 3600 mm, w którym dzięki możli-
wości złożenia ostrza uzyskujemy mi-
nimalną długość zestawu 1450 mm, co 
może być bardzo pomocne w transpor- 
cie. Długość ostrza 360 mm, grubość 
1,4 mm, uzębienie 7,5. Tyczka nie ma 
sierpa na ostrzu, jedynie hak na jego 
końcu. Waga 2070 g.

Zanim skończymy opisywać tycz-
ki Silky, jeszcze bonus: sekator Silky 
Sintung. Stworzony specjalnie do za-
mocowania na trzonku Hayauchi. 
Pozwala na cięcie gałęzi o maksymalnej 
średnicy 50 mm! 

niach. W zestawie znajduje się dopaso-
wana kabura, z której należy korzystać 
zawsze podczas przemieszczania się 
z  piłą w  koronie z  uwagi na troskę 
o nasze życie oraz zachowanie dobre-
go stanu lin. Waga 2915 g (dla długo-
ści 4900 mm).

Silky Hayate,  
Longboy i Sintung
Kolejnym znanym modelem będzie 
Hayate. Tu mamy do wyboru długości 
3800, 5000, 6100, 7700 mm, składają-
ce się kolejno z dwóch, trzech, i czte-
rech elementów. Uzębienie ostrza to 
także 6,5, a jego długość liczy 420 mm,  
grubość natomiast 1,7 mm. Pozostałe 
cechy tyczki są bardzo zbliżone do mo-

Sekator Silky Sintung do trzonka 
HayauchiPiła teleskopowa Silky LongboyPiła teleskopowa Silky Hayate
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Fiskars Quik Fit 
Silky to bez wątpienia jakościowo górna 
półka, przez co cena musi być też odpo-
wiednia. Teraz coś w przedziale bardziej 
przystępnym cenowo. Poniższe produk-
ty będą znacznie odbiegać jakością od 
produktów Silky, jednak dla większości 
z nas okażą się wystarczające.

Trzonek teleskopowy z  ostrzem 
Fiskars Quik Fit – to zestaw, którego 
używam od lat i nie zamieniłbym go na 
żaden inny. Trzonek ma owalny prze-
krój, co przekłada się na sztywność całej 
konstrukcji i ergonomię pracy, a jego 
długość po rozłożeniu to 4 m. Bardzo 
wygodny jest system regulacji długości, 
w którym wciskamy przycisk blokują-
cy, wysuwamy teleskop i po odpuszcze-
niu przycisku wewnętrzny trzonek przy 
przesuwaniu się sam wskakuje w naj-
bliższy otwór i  blokuje się. Wygoda 
i  szybkość tego rozwiązania jest nie-
oceniona. Samo ostrze jest dość cien-
kie i niezwykle elastyczne, przez co na 
początku może wydawać się dość sła-
be, jednak wiele lat pracy nim utwier-
dziło mnie w przekonaniu, że bardzo 
trudno jest je uszkodzić. Piłuje się bar-
dzo dobrze i  gładko, a  wspomniana 
elastyczność sprawia, że możemy ciąć 
przy bardzo niekorzystnym kącie usta-
wienia się do gałęzi, nawet w sytuacji, 
gdy ostrze będzie wyginać się przy każ-
dym ruchu. Piła na końcu ma ząb przy-
datny przy łamaniu gałęzi, a po drugiej 
stronie zaostrzony sierp. Montaż ostrza 
odbywa się przez nałożenie go na gło-
wicę zamocowaną na trzonku, prze-
sunięcie plastikowej zasuwki i zabez-
pieczenie plastikowym klipsem. O ile 
to rozwiązanie może sprawiać wraże-

nie dość lichego, a w  rzeczywistości 
jest całkiem wytrzymałe, o tyle wspo-
mniany klips lubi czasem się otworzyć 
na drzewie i trzeba ponownie go zam- 
knąć. Sam klips otwierał mi się wiele 
razy, choć nigdy nie spowodowało to 
wypadnięcia ostrza, gdyż przytrzymy-
wane jest jeszcze wspomnianą zasuw-
ką. Producent niestety nie przewidział 
potrzeby ochrony przed ostrzem i nie 
zapewnia nam żadnej kabury. Dobrze 
jednak zabezpieczać je w jakikolwiek 
sposób, choćby zwykłą plastikową 
osłoną prowadnicy pilarki. Waga ze-
stawu 1765 g.

Zestaw Wolf Garten 
W  jego skład wchodzi trzonek te-
leskopowy Vario ZM-V4 oraz piła 
Power Cut Saw Pro 370. Zestaw jest 
bardzo zbliżony ceną do opisane-
go powyżej Fiskarsa, właściwościami 
już nieco mniej. Trzonek po rozło-
żeniu osiąga długość 4 m. Jest nie-
co lżejszy od wyżej opisywanego, jed-
nak jego okrągły przekrój przekłada 
się na drastyczny spadek sztywności 
i wiotkość. Przede wszystkim wpływa 
na ogólną ergonomię, w tym system 
regulacji, który w przypadku Wolfa 
jest bardzo słaby. Po wciśnięciu  przy-
cisku możemy wysuwać wewnętrzną 
część. Jednak ze względu na okrą-

gły przekrój obraca się ona w tej ze-
wnętrznej, więc żeby trafić w otwór 
blokujący, musimy obracać i  celo-
wać zaznaczonymi punktami tak, 
by znalazły się w szczerbince i trzo-
nek mógł się zablokować… Ani to 
to wygodne, ani szybkie. Ostrze, tak 
jak w Fiskarsie, ma na końcach i ząb 
i sierp; jest nieco grubsze i sztywniej-
sze. W praktyce samo cięcie cechuje 
podobna do Fiskarsa wygoda i szyb-
kość. Mocowanie ostrza jest nieco 
lepsze i pewniejsze, gdyż nasuwa się 
je na trzonek, a następnie przycisk na 
nim blokuje brzeszczot i chowa się na 
tyle, by nie nacisnąć go przypadko-
wo. Dodatkowo obudowa ostrza jest 
rozbudowana w taki sposób, że two-
rzy względnie wygodną rękojeść, by 
móc używać go samodzielnie do cię-
cia ręcznego; nie jest to może bardzo 
komfortowe, ale przy braku piły ręcz-
nej daje radę. Waga zestawu: 1700 g.

Porównując dwie powyższe tyczki, 
w moim odczuciu zdecydowanie le-
piej wypada Fiskars. I to nie tylko dla-
tego, że pracuję tym narzędziem od 
lat, gdyż wielokrotnie używałem tak-
że Wolfa. Jeśli chodzi o samą jakość 
ostrza i szybkość cięcia, różnica jest 
niedostrzegalna. Przy maksymalnym 
wysięgu jednak odczuwalna jest 
gibkość i brak sztywności Wolfa, a sam 
wysuw trzonka jest co najmniej wolny 
i mało ergonomiczny. Oczywiście, je-
śli pozwala na to zasobność portfela, 
to najlepszym wyborem będzie marka 
Silky, niezależnie od wybranego mo-
delu. Musimy jednak liczyć się z tym, 
że zestaw taki będzie sporo cięższy 
niż te tańsze.  C
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Zestaw Wolf Garten – trzonek teleskopowy Vario ZM-V4 + ostrze

Zestaw: trzonek teleskopowy Fiskars QuikFit 4 m + ostrze

Nr 10/202242

ARBORYSTYKA


