SpeedMax™ XL

14-tandad RSN — .404 skördarsvärd

STÖRRE. STARKARE. TÅLIGARE.

När du håller på med tuff avverkning, vill du ha produktiva verktyg som kan hantera
arbetsbelastningen och minska avbrotten. SpeedMax XL-svärden från Oregon® är
utrustade med utbytbara noskassetter (RSN) och byggda för att uppfylla de tuffa krav
som ställs. Genom sina extra breda chassin, är SpeedMax XL-svärden utformade för ökad
stabilitet och minskad risk för kedjehopp — vilket håller dig kvar i hytten längre.
++ Tuffa, hållbara och robusta, utrustade med ett nyutvecklat 14-tandat noshjul som
bygger på komponenter av högsta industriell standard.
++ Starkare och bredare kropp.
++ Förlängd noskassett som täcker de områden som slits mest, kan bytas ut flera gånger vilket ökar svärdets livstid.
++ Passar de mest populära skördarna på marknaden.

OregonProducts.com

SMR14T

SpeedMax™ XL-svärd

Utbytbart noshjul

Styrka är prestanda. SpeedMax XL är ett starkare
och styvare skördarsvärd. Få effektivare driftstid
och sågning.

Ett nyutvecklat noshjul ger enastående hållbarhet
och tillförlitlighet under arbetet.
14-TANDAT NOSHJUL
Det större noshjulet med 14 tänder kräver färre
rotationer, vilket minskar värmeutvecklingen och
förlänger nosens livslängd.

BREDARE
SpeedMax XL:s bredare design ger bättre
prestanda genom ökad stabilitet och minskad risk
för kedjehopp.

LAGER MED INDUSTRIELL STYRKA
Våra industriella höglegerade lager är 14 %
tjockare än konkurrenternas.

STARKARE
SpeedMax XL böjer sig mindre tack
vare sin bredare design och det urstarka
krommolybdenstålet som svärdet tillverkas av.

FÖRLÄNGD NOS
Med en längre noskassett - nu 165 cm mot tidigare
120 cm - absorberar den utbytbara noskassetten
större delen av spårslitaget. Kassetten kan
dessutom bytas ut flera gånger. Resultatet blir
ökad livslängd för hela svärdet.

LUBRITEC™
Håller din kedja och ditt svärd inoljade för
minskad friktion och längre livslängd.
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Kedjedrivhjul för 11-13 tänder

Kedjedrivhjul för 14-16 tänder

Kedjedrivhjul för 17-19 tänder
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Oregon®, LubriTec™ och SpeedMax™ är varumärken som tillhör Blount, Inc. Alla övriga varumärken tillhörs s ina respektive ägare.
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