Gator® SpeedLoad™
Trimmersystem
Revolutionerande snabbladdning
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Vad är Gator® SpeedLoad™?
Det är ett nytt exklusivt skärsystem för

gräsröjning. Systemet består av ett trimmerhuvud
och en spolformad trimmertråd. Systemet är

utformat för att underlätta och avsevärt minska
tidsåtgången vid omladdning av trimmertråd.

Varför?
Gräsröjare, trimmertrådar och
trimmerhuvuden:
Källor till frustration?
En undersökning som genomfördes i maj
2015 med 300 professionella grönytearbetare

och 300 villaägare visade att mer än 70% av

användarna stöter på problem när de använder
trimmertillbehör.

GATOR® SPEEDLOAD™
DIN LÖSNING FÖR
DE 3 VANLIGAST FÖREKOMMANDE KLAGOMÅLEN:
• Det är svårt att ladda trimmertråden.
• Trimmerhuvudet är inte slitstarkt, det går
sönder eller slits ut för snabbt..
• Det är svårt att hitta ett trimmerhuvu
som passar trimmern.
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« Trimning har aldrig varit så här enkelt! Med den här revolutionerande
spolen kan jag ladda min grästrimmer på mindre än 20 sekunder »
Igor, 8 år som professionell parkarbetare
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Öppna
Gator® SpeedLoad™
huvudet
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Placera
Gator® SpeedLoad™
spolen

Stäng huvudet


Gator® SpeedLoad™ Skärsystem
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Gator® SpeedLoad™
20
SEC

Ladda på mindre
än 20 sekunder

2x

Räcker upp till
dubbelt så länge

PRO

Testad och godkänd av de största
grönyteföretagen i USA

UNIVERSELLT

Passar de flesta bensindrivna röjarna

GLASFIBERHUVUD

Förbättrad hållbarhet,
extremt motståndskraftig mot slitage och stötar

INGA LÖSA DELAR

Enkel att använda och ekonomisk

SKIVFORMAD TRÅD

Varje spole innehåller en full laddning,
och du behöver inte krångla med trassliga rullar.
Rymms i fickan, enkel att hantera.
Litet format innebär mindre förvaringsutrymme.
Ingen förpackning - miljövänlig.

VÄRMEBEHANDLAD SPOLE

Dubbelt så slitstark som standardtråd

SIDOLÅSNINGAR

Enkel att öppna, verktygsfri

STÖTMATNING

Mata fram tråd under körning genom stöt
mot marken
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3 huvuden som passar de flesta gräsröjarna
Enkelt att hitta ett som passar din...

FITS
HOMELITE®

FITS

RYOBI®

ECHO®
HUSQVARNA®
STIHL®
...

ECHO®
HUSQVARNA®
STIHL®
> 25cc

< 33cc

> 33cc

24-225

24-275

24-550

Ø 2,0 mm

Ø 2,4 mm

Ø 2,4 mm

Ø 3,0 mm

x3 disks/pack

24-280-03

24-295-03

24-595-03

24-518-03

x10 disks/pack

24-280-10

24-295-10

24-595-10

24-518-10

x25 disks/pack

24-280-25

24-295-25

24-595-25

24-518-25

Stihl®

FS38, FS40, FS50, FS55, FS56, FS70, FS87, FS90, FS94, FS100,
FS130, FS240, FS260, FS310, etc.

Husqvarna®

122C, 128C, 128L, 525LS, 535LS, 128RJ, 525RJX, 233RJ, 535RJ,
128R, 525RX(T), 535RX(T), etc.

Echo®, Dolmar, Jonsered®, McCulloch®, Ryobi®, Homelite®, Honda, Solo®, Stiga®,
Kaaz, etc.

Du kan hitta en fullständig lista över märken och modeller på OregonProducts.com/GSL
Oregon är ett registrerat varumärke tillhörande Blount Inc. Alla andra märken tillhör sina respektive ägare.
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Gator® SpeedLoad™
Butiksexponering

Oavsett hur stor en innovation än är, så är det avgörande att på ett snabbt och enkelt sätt få den
potentiella kunden att förstå hur den fungerar och dess fördelar. Vi erbjuder olika alternativ för
effektiv exponering i just din butik.
Anpassningsbar display med
ett demonstrationshuvud

Gator® SpeedLoad™
Cutting System
Reloading, redefined

FAST
EASY
DURABLE

SEC

2x
PRO

Load time

With a unique DISC that simply pops into place,
you can replace trimmer line in as little as
20 seconds.

Longer life

Gator® SpeedLoad™ DISCS last up to 2x longer
than typical line. Which means you’ll spend
more time on the job and less time reloading
line.

Field-tested by pros

Gator® Speedload™ has been tested for more
than a year by numerous professionals
in different markets across the world, including
one of the largest US landscaping companies.
This revolutionary product received
unanimously great feedback.
“ With Gator® Speedload™ you benefit from a
fast, easy & durable solution… ”

Gator® SpeedLoad™
Cutting System

Discover

Gator® SpeedLoad™
on
OregonProducts.com/GSL

/OregonProducts

Reloading, redefined

FAST
EASY
DURABLE
BLOUNT EUROPE SA - ALL RIGHTS RESERVED - 2016 - PRINTED IN EU - UK - 4241/16 - AD301-877EN
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Blount UK LTD
Formal Industrial Park, Northway Lane,
Tewkesbury, Glos. GL20 8GY, United Kingdom
T: +44 1684 297 600 F: +44 1684 855 497

Broschyr, reklamblad,...
Gator® SpeedLoad™

Bänkdisplay

« Trimming has never been so easy.
I can load this revolutionary nylon
line disc in less than 20 seconds. »
Igor, 8 years as professional landscaper

1
Golvklistermärke

2
Magnetpanel

OregonProducts.com/GSL

Stoppare

Gator® SpeedLoad™
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« Trimming has never been so easy.
I can load this revolutionary nylon
line disc in less than 20 seconds. »
Igor, 8 years as professional landscaper
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OregonProducts.com/GSL

AD301-874EN

Fristående

1

AD301-875EN
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Frågor och svar: Gator® SpeedLoad™™
Vad är Gator® SpeedLoad™?
Gator® SpeedLoad™ är ett nytt trimmersystem från Oregon
bestående av ett kraftigt trimmerhuvud och en skivformad tråd
Vem är Gator® SpeedLoad™ avsedd för?
GSL är avsett för alla, oavsett om du är ett heltidsproffs som
klipper hela dagarna eller om du jobbar i den egna trädgården.
De tre huvudena är framtagna för att passa de flesta bensindrivna gräsröjarna: 24-225 & 24-275 passar maskiner med
motorstorlek >25cc och 24-550 är avsedd för maskiner från
>33cc.
Vilka storlekar är tillgängliga?
Huvudena finns i två olika diametrar: 108 mm och 130 mm.
Det finns två 108 mm versioner: 24-225 & 24-275. 24-550 är
130 mm.
Spolarna finns i 3 olika storlekar: små huvuden (24-225 &
24-275) använder spolar på 2,0 mm och 2,4 mm, medan det
stora huvudet (24-550) använder spolar på 2,4 mm och 3,0 mm.
Vilket huvud passar till min maskin?
Vi har tagit fram en lista över märken och modeller som
Gator® SpeedLoad™ kan användas på. Du kan hitta den på vår
webbsida: OregonProducts.com/GSL
Hur långa är spolarna?
2,0 mm-versionen av den lilla spolen är 4,32 m 2,4 mmversionen av den lilla spolen är 3,86 m 2,4 mm-versionen av
den stora spolen är 7 m 3,0 mm-versionen av den stora spolen
är 5,52 m
Vilka förpackningar har ni?
De två små huvudena (24-225 & 24-275) levereras i en
innovativ blisterförpackning. Det stora huvudet (24-550)
levereras i en kartong. Varje förpackning innehåller 1 Gator®
Speedload™-huvud, 1 förmonterad spole samt 1 sats med brickor och/eller adaptrar.
Varje Gator® SpeedLoad™-spole (2,0 mm, 2,4 mm och 3,0
mm) levereras i förpackningar med 3, 10 eller 25 spolar.
Passar standardtråd i Gator® SpeedLoad™-huvudet?
Nej, endast Gator® SpeedLoad™-tråd passar i Gator® SpeedLoad™-huvudet.
Kan Gator® SpeedLoad™ -tråd passa andra trimmerhuvuden?
I teorin skulle du kunna mata ut tråden från Gator® SpeedLoad™-spolen och mata in den i ett standardhuvud. Det är
dock inte vad Oregon rekommenderar.
Om du vill använda en skivformad tråd i ett standardhuvud,
rekommenderar vi att du använder Oregon Spyro™.

Vi är dock trygga i förvissningen om att det passar för 95 % av
alla maskiner, inklusive alla större märken.
Hur laddar jag huvudet?
Huvudet öppnas enkelt genom två snäpplåsningar. Spolen placeras i centrum och trådändarna träs ut genom utmatningarna.
Inga verktyg behövs för att öppna och ladda om huvudet.
Vilka adaptrar behöver jag?
24-225 inkluderar alla adaptrar du behöver för att montera det
på en trimmer med böjt skaft och lång spindel.
24-275 & 24-550 inkluderar endast brickor för att anpassa huvudet efter maskinens vinkelväxel.
Du kommer att behöva originalmuttern/skruven som medföljer
din röjare/trimmer för att montera huvudet.
Vilka är användningsområdena
Gator® SpeedLoad™ har utvecklats för hög prestanda i de
tuffaste miljöerna med lågt gräs, högt gräs och ogräs.
Staketklippning, mjuk kanttrimning och hård kanttrimning är
perfekta förhållanden för att uppleva den oöverträffade prestandan hos Gator® SpeedLoad™.
Vilka reservdelar finns tillgängliga?
Nedre botten (inklusive trådhål och knapp) - artikelnummer:
- 24-101 för 24-225 och 24-275
- 24-103 för 24-550
Stötknapp - artikelnummer:
- 24-102 för 24-225 och 24-275
- 24-104 för 24-550
Jag har bytt ut trådskivan och Tap & Go-mekanismen är blockerad
– Vad kan vara orsaken?
Öppna huvudet och kontrollera om tråden inte har fastnat mellan skivan och skyddets basplatta.
Avlägsna tråden och kontrollera att den löper fritt genom
trådhålen.
Huvudet är fäst vid maskinen men det är inte stabilt?
Kontrollera om rätt bricka/adapter har använts för anpassning
till maskinens axel/vinkelväxel.
Det är svårt att öppna det stora huvudet - är det normalt?
För att göra det stora huvudet så slitstarkt som möjligt, är
sidoflikarna svårare att öppna - öppna 1 sidoflik i taget, så är
det enkelt att öppna även det stora huvudet.

Var tillverkas produkterna?
Huvudena utvecklades i Italien och tillverkas i Kina. Skivorna
tillverkas i Frankrike
Är systemet verkligen universellt?
Med det stora antalet märken och modeller av trimmers &
röjare som finns på marknaden, är det svårt att garantera att
Gator® SpeedLoad™ passar alla.
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Gator® SpeedLoad™ Huvud
Ref
24-225

Masterförpackning
Litet huvud för trimmers med lång
axeltapp & böjd rigg. Passar: t.ex.
Ryobi®, Homelite®, Husqvarna, Echo,
Stihl®
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Gator® SpeedLoad™ Huvud
Ref
24-275

Masterförpackning
Litet huvud för trimmers med vinkelväxel. Passar t.ex. Husqvarna®, Echo®,
Stihl®
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Gator® SpeedLoad™ Liten
Masterförpackning
3 spolar x (2.0 mm x 4,32 m) = 12,96 m

40

24-280-10

10 spolar x (2.0 mm x 4,32 m) = 43,2 m

12

24-280-25

25 spolar x (2.0 mm x 4,32 m) = 108 m

4

24-295-03

3 spolar x (2.4 mm x 3,86 m) = 11,58 m

40

24-295-10

10 spolar x (2.4 mm x 3,86 m) = 38,6 m

12

24-295-25

25 spolar x (2.4 mm x 3,86 m) = 96,5 m
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Gator® SpeedLoad™ Huvud
Ref
24-550

Masterförpackning
Stort huvud för röjare med vinkelväxel
Passar t.ex. Husqvarna®, Echo®,
Stihl®, Jonsered
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Gator® SpeedLoad™ Stor
Ref

Masterförpackning

24-595-03

3 spolar x (2.4 mm x 7 m) = 21 m

40

24-595-10

10 spolar x (2.4 mm x 7 m) = 70 m

12

24-595-25

25 spolar x (2.4 mm x 7 m) = 175 m

4

24-518-03

3 spolar x (3.0 mm x 5,52 m) = 16,56 m

40

24-518-10

10 spolar x (3.0 mm x 5,52 m) = 55,2 m

12

24-518-25

25 spolar x (3.0 mm x 5,52 m) = 138 m

4

SVENSKA BLOUNT AB
Box 1104
432 15 Varberg
T. +46 (0)340 645 480
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