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Bygget til selv det hårdeste arbejde

Hvis arbejdet skal udføres
sikkert og præcist,
kan du stole på Oregon.
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SpeedMax™ XL .404" skæresystem
19HX Kæde + SpeedMax XL Sværd + Kædehjul
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SpeedMax.
Det eneste sværd
jeg vil købe.

HURTIGERE. STÆRKERE. HOLDBAR

SpeedMax .404"

Driftssikkerhed er højeste prioritet.
Detaljer og pålidelighed: De lægger mere
træ på jorden. De gør det hårde arbejde for
dig. Det betyder mere oppetid, hele tiden.
Det er grund til, at vi gennem
generationer har leveret hurtigere,
stærkere og holdbar skæresystemer til det
mest krævende skovarbejde i verden.

Oregon er den eneste producent, som
leverer et komplet kæde-, sværd- og
kædehjulsystem til industriel træfældning.
Præcisionskomponenter, der arbejder i
perfekt samhørighed, leverer uovertruffen
effektivitet, ydeevne og holdbarhed.
Vi har designet SpeedMax XL til
dem, der kræver et produkt, som
udfører arbejdet optimalt og sikkert
for hver skæring, hver dag.

HURTIGERE.
STÆRKERE.
HOLDBAR.

Systemets fordele
+ Perfekt afpassede præcisionsdele
forbedrer ydeevnen og reducerer slid

19HX – Chamfer Chisel®

+ SpeedMax XL .404 er blevet gjort
bredere for at forbedre kædens
tilbageholdelse og er stivere og
stærkere for at øge skærehastigheden
og reducere dyr nedetid.
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+ En ny, højere og mere
aggressiv Chamfer Chiseltand er designet til at levere
hurtigere skærehastigheder
sammenlignet med 18HX.
+ Oregons største og tykkeste
.404-komponenter er
designet til at give forbedret
styrke og overlegen
holdbarhed sammenlignet
med 18HX.

+ Patenteret savkædestål giver
bevist Oregon-holdbarhed,
især i områder med lave
temperaturer.

+ Den nye 19HX .404-kæde har Oregons
tykkeste og største komponenter,
der er designet til at øge styrken og
holdbarheden i forhold til 18HX.

+ Avancerede kædesave
giver overlegen
korrosionsbestandighed.
+ Anbefales kun til brug med
kædehjul.
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Minimér tiden mellem skæringer ved at reducere vibrationerne til skæresystemet
med et stærkere og stivere SpeedMax XL-savsværd. Styrke er præstation.

.404" kædehjul

11 / 12 / 13
tandkædehjul

14 / 15 / 16
tandkædehjul

17 / 18 / 19
tandkædehjul

Vores præcisionsbalancerede kædehjul er fremstillet i slidstærkt stål og har et
avanceret design med en præcision, der svarer til Oregon .404-kæder, for at
reducere kædeforlængelsen og forbedre affaldsfjernelse med koniske sideporte.

STYRKE
Reduceret afbøjning med
et bredere savsværd og
molybelægning i krom.

OPPETID
En redesignet halekontur
mindsker friktionen og
er mindre tilbøjelig til
at ødelægge kæden.

Udskifteligt næsehjul — SMR14T
Oplev uovertruffen holdbarhed og pålidelighed med en redesignet
spids, der er udviklet til at klare selv de hårdeste forhold.

+ Kædens design beholder
olien der, hvor det er
nødvendigt - på savkæden.

+ Den nye 19HX-kæde har en højere, mere
aggressiv tand, der er designet til at
levere hurtigere skærehastigheder.

SpeedMax™ XL savsværd

54 til 100 cm

+ Savsværdets smøringskanal
holder kæden og sværdet
olieret, hvilket betyder mindre
friktion og længere levetid.

+ Sværd, kædehjul og kæde kan
enten bruges separat eller som
et perfekt skæresystem

19HX-kæden er optimeret til moderne, effektive højstrømshoveder og savmotorer for hurtigere
skærehastigheder. Den har lange Chamfer Chisel-tænder, der giver bedst-i-klassen holdbarhed og
forbedret savsmuldfjernelse for at levere et hurtigere og mere ensartet skæring i alle typer træ.

HOLDBARHED
Med en forøgelse på 28 %
i længden absorberer den
nye spids til næsehjulet
det meste skinneslid og
kan udskiftes flere gange.

REDUCERET FRIKTION
Det større 14-tands næsehjul har højlelgerede industrielle
lejer, der er 14 % tykkere end konkurrenternes,
og kræver færre omdrejninger for at udføre det
samme arbejde med mindre varmeopbygning,
hvilket forlænger næsehjulets levetid.
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