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Sågkedjor och svärd

A BETTER SAW
STARTS HERE.

VI FOKUSERAR PÅ DINA FRAMGÅNGAR
Du jobbar hårt varje dag för att ta hand om dina kunder och driva ditt företag framåt.
Vi på Oregon® jobbar precis lika hårt för att förse dig med rätt produkter, marknadsföring och
tjänster för att hjälpa dig att nå dina mål – idag och i morgon.
Med detta i åtanke uppdaterar vi utseendet och känslan på varumärket Oregon. Vi vill på detta
sätt förnya vårt löfte att hålla oss till de affärsvärderingar och strategier som har bidragit till
vår gemensamma framgång i över 70 år. Den modernare och mer kundcentrerade synen på
varumärket kommer att se till att vi tillsammans fortsätter att vara ledande inom industrin, det
vill säga att vi hjälper våra kunder få jobbet uträttat på rätt sätt.
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Under de kommande 12 månaderna kommer du att se vår uppdaterade globala
varumärkesidentitet utvecklas såväl online som på produkternas förpackning, samt i vår
marknadsföring och kommunikation. Vi vill gärna ha din feedback, och ser fram emot att att
tillsammans skapa ännu större framgångar i framtiden.

“
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STARKARE

“ Om jag var en Blount-ingenjör, så skulle jag utveckla ett
sågsvärd i ett material som var starkare och som höll längre.”

HÅLLER LÅNGRE

David Gérard

“ En kedja som skär snabbare gör att min motorsåg förbrukar
mindre bränsle, och att jag inte är så trött efter arbetsdagens
slut: Jag utför samma jobb men med mindre ansträngning.”

SNABBARE
“ Det viktigaste är att ha en vassare sågkedja som är lätt att
sköta.”

VASSARE

Daniel Arnould

ENKLARE

“ Det är viktigt att ha en sågkedja som håller sig vass länge, så
att jag inte slösar tid på att fila den.”

VASSARE
Stéphane Rensonnet

SNABBARE

“ Jag behöver en sågkedja som skär snabbare för att kunna jobba
mer produktivt.”
“ Jag vill dra ner på tiden jag använder till att fila kedjan.”

ENKLARE

LÄTTARE

“ Teknikens framsteg gör att motorsågar blir allt lättare, det är
alltså viktigt att även använda ett lättare sågsvärd.”
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Den NYA generationen
skärsystem med smalt sågsnitt...
NYHET
SpeedCut™.325 Sågkedja
SNABBARE

VASSARE

ENKLARE

+

NYHET
SpeedCut™.325 Svärd
LÄTTARE

STARKARE

Sågsnittet är bredden på en skäryta. Ju bredare skärytan är, desto mer motstånd ger snittet.
Eftersom SpeedCut kedjan använder en smal skäryta, arbetar den sig genom sågsnittet
snabbare än en kedja med standardbredd. Leta efter symbolen för smalt sågsnitt för att
säkerställa kompabilitet mellan sågkedjan och svärdet.
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SpeedCut™ systemet är utformat så att det ger snabbare snitt och har lägre vikt än skärsystem
med standardbredd. Optimerat för sågar med cylindervolym på upp till 55cc.

TÅLIGARE
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NY skärutformning
Högre skäreffektivitet genom
bättre spånflöde*
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Ökad skärhastighet med ny
skärform*

Förenklad filning*
Lasermarkerade filningsvinklar
och end-of-life-indikator

Formen på skäret och tandbotten
är utformade så att de speglar
en rundfil

SpeedCut

™

.325

Sågkedja

95TXL** kedja

SNABBARE

Den bästa upplevelsen som Oregon kan
erbjuda direkt ur förpackningen

VASSARE

ENKLARE

Högre hastighet,
mindre belastning

Vass och redo att använda
direkt ur förpackningen

En skäryta som håller
skärpan längre

Med nyutformat skär och
smalt sågsnitt

Tack vare nyutformat skär och
förbättrad slipteknik

Ökad driftstid med en tandform som
är lätt att fila och håller skärpan
längre

NY förbättrad
smörjning
Lägre friktion ökar
motorsågens effektivitet

Ytterligare förbättringar
• Bättre förebyggande av rost:

En olja av högre kvalitet appliceras på sågkedjan efter
montering.

• Bättre kvalitet och finish:

Ökad kvalitet ger bättre stabilitet - mindre risk
att kedjan hoppar av. Reducerar slitaget på svärdet.
Förlänger livslängden på sågkedja och
svärd

* Jämfört med Oregon 95VPX sågkedja
** NYA Oregon 95TXL sågkedjan ersätter Oregon 95VPX sågkedjan

• Ny slipteknik

För en överlägset vass egg och förbättrad prestanda.
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NY förbättrad
smörjning
LubriTec™ levererar
optimal oljeförsörjning

Starkare*

En NY lamineringsprocess gör
svärdet stabilare.
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NY förbättrad livslängd*
Bättre material och värmehantering
Robustare nos*
för längre hållbarhet

En NY robustare noskonstruktion som
motverkar slitage och haveri

SpeedCut

™

.325

Svärd

NYTT Lättviktssvärd

LÄTTARE

STARKARE

Smidig hantering
tack vare lägre vikt

Exceptionell stabilitet
och kontroll

Reducerad vikt tack vare en
avancerad aluminiumkärna

Tack vare en ny legeringsteknik
från flygindustrin

NY designplattform

för professionellt bruk**

TÅLIGARE

Ökad slitstyrka

Genom nyutvecklad
noskonstruktion och hårdare skenor

NY UV-färgprocess

- Ingen färg i kedjespåret
- Exakt spårvidd hela livslängden

LÄTTARE*

NY aluminiumkärna

* Jämfört med Oregon Pro-Lite® svärd
** NYA Oregon lättviktssvärd för professionellt bruk som ersätter Oregon Pro-Lite® svärd
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EN BÄTTRE SÅG
BÖRJAR HÄR.
Historien bakom BÄTTRE ...
Hos Oregon handlar det inte om vad vi tillverkar, utan
om vad våra kunder åstadkommer.
Du är stolt över ditt arbete. Oregon är stolta över att vi ser till att du har
de verktyg du behöver för att göra jobbet på rätt sätt.
Professionella skogsarbetare, grönytearbetare och fastighetsägare
runtom i världen litar på våra produkter, eftersom de är smartare, håller
längre och har bättre prestanda. Du kan lita på att de gör jobbet på ett
bra sätt.
“ Jag heter Eric Burmester. Jag är teknisk chef för Oregon Forestry Products.
Vi ville verkligen ha allt. Vi ville skapa en produkt som var lättare och samtidigt stabilare
och starkare. Även om svärdet ser i princip likadant ut är praktiskt taget alla material och
subkomponenter i svärdet alldeles nya.
Det som gör svärdet lättare är framför allt att vi ersatt kärnan av laminerat stål med en
lättare legering med aluminium, vilket är väldigt viktigt för kunderna eftersom de inte
måste släpa omkring så mycket vikt, blir de mindre trötta efter arbetsdagens slut.
Eftersom svärdet har en vidhäftande sammansättning, har alla dess komponenter
genomgående kontakt på hela ytan, vilket gör att vi kan få den åtskilligt starkare och
stabilare med lättviktsmaterial.
Eric Burmester
Teknisk chef

Vi har konsulterat ledande experter inom kullagerindustrin och upptäckt att vi, genom
användning av förbättrade material, toleranser, och vissa specifika tillverkningsprocesser,
kan förlänga livslängden avsevärt på våra noskomponenter.»
“ Jag heter Sam Hutsell, och jag en av designingenjörerna på Oregon Sågkedjor.
Med det här projektet ville vi ta en av våra bästa sågkedjor och göra den ännu bättre. För
slutanvändarna innebär det att den skär snabbare, ger dem längre driftstid, och att den i
slutändan leder till en mer produktiv arbetsdag.
När vi började planera insåg vi snart att vi inte bara måste ändra på kedjans utformning,
utan att vi var tvungna att hitta på ett helt nytt sätt att tillverka kedjan på.
Den nydesignade kedjans centrala punkt är de nyutvecklade skärtänderna. De avlägsnar
det sågade materialet snabbare, så att du slipper såga i sågspån.

Sam Hutsell
Designingenjör Produktdesign
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För att skapa de nya skären måste vi uppfinna en ny process och nya maskiner för att
slipa skärytan. Resultatet är en kedja som är effektivare och vassare varje gång du tar upp
den ur förpackningen...
Vi har anpassat skärytan efter filen så att det är lättare för användaren att fila kedjan.
Och vi har även förbättrat skärvinkeln så att kedjan håller sig vass längre.”
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Titta på Oregon SpeedCut

™

utmaningen!

OregonSpeedCut.com
Oregon® är ett registrerat varumärke som tillhör Blount, Inc. Alla andra märken tillhör sina respektive ägare.
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Nya förpackningar
Vi uppdaterar utseendet och känslan på förpackningarna till våra Oregonprodukter så att de blir mer kundinriktade.
Under de närmaste 12 månaderna kommer du att se de nya förpackningarna
succesivt implementeras i sortimentet. De nya förpackningarna är utformade
för att ge:
•

Bättre synbarhet för produkten

•

Bättre applikationsreferenser

•
•

Bättre produktinformation
Bättre synbarhet på hyllan

Förpackningskonfigurationer
Svärd

Kombo

Standardförpackning

25-fots rulle

100-fots rulle
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Twin Pack

Blister

Produktutbud / -tillgänglighet
Lätta svärd för professionellt bruk

.325 SpeedCut™ sågkedjor

Speedcut™

VÅREN 2016

VÅREN 2016

SOMMAREN 2016

Längd

Art.nr.

Art.nr. ersatt

Längd

.325-10

.325-12

95TXL100R

95VPX100R

13”
15”
16”
18”
20”

X

X

95TXL025R

95VPX025R

X

X

95TXL056E

95VPX056E

X

X

95TXL062E

95VPX062E

X

X

95TXL063E

95VPX063E

X

–

100ft
25ft
56dl
62dl
63dl
64dl
66dl
67dl
68dl
72dl
74dl
78dl
80dl

95TXL064E

95VPX064E

95TXL066E

95VPX066E

95TXL067E

95VPX067E

95TXL068E

95VPX068E

95TXL072E

95VPX072E

95TXL074E

95VPX074E

95TXL078E

95VPX078E

95TXL080E

95VPX080E

.325 SpeedCut™ sågkedjor
Blisterförpackningar
VÅREN 2016
Antal DL

Art.nr.

Art.nr. ersatt

56
64
66
72

Q95TXL056E

Q95VP056E

Q95TXL064E

Q95VP064E

Q95TXL066E

Q95VP066E

Q95TXL072E

Q95VP072E

.325 SpeedCut™ sågkedjor reservdelar
VÅREN 2016
Beskrivning
SpeedCut™ Sågtand vänster, 25-pack
SpeedCut™ Sågtand höger, 25-pack
SpeedCut™ sidolänk, 25-pack
SpeedCut™ Förnitad sidolänk, 25-pack
SpeedCut™ Drivlänk, 25-pack
SpeedCut™ Drivlänk med bumper, 25-pack

Twinpacks
VÅREN 2016
Antal DL

Art.nr.

Art.nr. ersatt

56
64
72

576787

564445

576788

564452

576789

564453

Art.nr.

Art.nr. ersatt

P575972

P101923

P575973

P101924

P571847

P100956

P576686

P101125

P576808

P101024

P571846

P111509

.325 SpeedCut™ kombinationer av svärd och sågkedja
Liten nos-design kombinationer – 10T
Längd
13”
15”
16”
18”

Motor montering

Spårvidd

2x Kedja

1x Svärd

Art.nr.

K095

50

95TXL056

130TXLBK095

578707

NYTT D025

50

95TXL056

130TXLBD025

578741

K095

50

95TXL064

150TXLBK095

578708

NYTT A074

50

95TXL062

160TXLBA074

578740

K095

50

95TXL072

180TXLBK095

578739

NYTT A074

50

95TXL068

180TXLBA074

578742

VÅREN 2016

N
 Y Stor nos-design kombinationer – 12T
13”
15”
18”

NYTT K095

50

95TXL056

130TXLGK095

580861

NYTT K095

50

95TXL064

150TXLGK095

579812

NYTT D025

50

95TXL063

150TXLGD025

580862

NYTT K095

50

95TXL072

180TXLGK095

579813

NYTT D025

50

95TXL074

180TXLGD025

580863

SOMMAREN
2016

NYA uppgraderade PRO-AM®-kombinationer
Liten nos-design kombinationer – 10T
Längd

Motor montering

Spårvidd

2x Kedja

1x Svärd

Art.nr.

13”
15”
16”

K095

50

95TXL056

130MLBK095

581621

K095

50

95TXL064

150MLBK095

581620

K095

50

95TXL072

180MLBK095

581619

SpeedCut
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Frågor och svar: SpeedCut™ .325 Sågkedja
1. För vilka användare utvecklades SpeedCut™?
SpeedCut™ .325 sågkedjan utformades för att möta behovet från professionella
användare- arborister, skogsarbetare, och markägare på landet. SpeedCut™ sågkedjan är avsedd för sågar med en motorstorlek på upp till 55cc, och utformad för
att såga snabbt och därmed öka produktiviteten.
2. Vilka kedjedelningar finns SpeedCut™ i för närvarande?
SpeedCut™ finns för närvarande endast i kedjedelningen .325”.
3. Vad menas med “smalt sågsnitt” och varför ökar det såghastigheten?
Sågsnittet är bredden på en skäryta. Ju bredare skärytan är, desto mer motstånd
ger snittet. Genom en smal skäryta kan SpeedCut™ sågkedjan förflytta sig genom
snittet snabbare än en kedja med standardbredd.
4. Kan jag sätta en SpeedCut™ sågkedja på ett svärd med standardsågsnitt?
SpeedCut™ .325 sågkedjan är försedd med 1,3mm (0,50”) drivlänkar, som kan användas med alla svärd med en spårvidd på 1,3mm. Emellertid är sågkedjans chassi
utformad för att passa smalt sågsnitt för mindre motstånd i det material som ska
sågas. För att uppnå det bästa resultatet rekommenderar Oregon att SpeedCut™
används med ett svärd med smalt sågsnitt av modellen Speedcut™, Micro-lite™,
eller Pixel
5. Varför är det lättare att fila SpeedCut™?
SpeedCut™ sågtänderna är utformade så att de speglar formen på en handfilad
sågkedja. Micro chisel®-sågtänderna är försedda med rundade hörn så att de skär
snabbt och är lätta att sköta. Denna kombination av den unika formen på sågtänderna och den extra breda tandbotten (utrymmet mellan skärytan och spårviddsdjupet) ger en sågtand som är exceptionellt lätt att sköta.
6. Finns SpeedCut™ även som fullchiselkedja?
SpeedCut™ finns för närvarande inte som fullchiselkedja med smalt sågsnitt. Det
finns en fullchiselkedja med standard-spårsnitt .325 sågkedja med modellnummer
20LPX från Oregon.
7. Var tillverkas SpeedCut™?
SpeedCut™ .325 sågkedjan tillverkas på vår fabrik i Guelph, Kanada.
8. Vilken filningsvinkel rekommenderas för SpeedCut™ .325-sågkedjan?
Oregon rekommenderar en fil på 4,8mm (3/16”) och en 35 graders toppvinkel.
Rekommenderat avstånd mellan tandbotten och topplatta är .025”.
9. Vad är Lubritec™?
Lubri-Well™ har ersatts av Lubritec™- Oregons nya generation av oljesystem. Lubritec™ förlänger livslängden på svärdet och sågkedjan genom att leda oljan mer
effektivt till kritiska områden i sågsystemet - sågskenor och kedjans nitförband.

Frågor och svar: Lättviktssvärd för
professionellt bruk
1. Vilken sorts användare är lättviktssvärden avsedda för?
De är avsedda för professionellt bruk och krävande användare.
2. Vad är SpeedCut™-svärd?
SpeedCut™-svärd är utrustade med Oregons teknologi för smalt sågsnitt och är avsedda att användas med SpeedCut™ .325-sågkedjan. SpeedCut™ systemet utvecklades för att ge maximal såghastighet på sågar med upp till 55cc cylindervolym.
3. På vilket sätt har Oregon ökat nosens hållbarhet?
Oregons ingenjörer har utformat en helt ny sammansättning av nosens komponenter. Nya material, tillverkningsprocesser och utformningar utgör i kombination
vårt bästa noshjul någonsin. Nya rullager och ett skräpfilter reducerar friktion och
håller oljan kvar i systemet, samtidigt som skräp hindras från att tränga in.
4. På vilket sätt har Oregon ökat svärdskenans hållbarhet?
Oregon har kombinerat en förbättrad värmebehandlingsprocess med mer hållbara
4150 laminat av krom och stål för att skapa våra mest hållbara laminerade svärdskenor.
5. På vilket sätt har Oregon gjort de nya professionella svärden lättare och
starkare?
Oregons ingenjörer har använt teknologi från flygindustrin för att binda en lätt
aluminiumkärna till mycket starka laminatsidor av stål. Den nya utformningen ger
det lättaste och starkaste laminatsvärd vi någonsin tillverkat.
6. Vilka är fördelarna med den nya färgtekniken?
Vi har utvecklat en ny tillverkningsprocess för att se till att ingen färg hamnar i kedjespåret. Om ingen färg hamnar i kedjespåret löper kedjan bättre, vilket reducerar
slitage på skenan och risken för kedjeavhopp.
7. Hur fungerar det nya Lubritec™-systemet?
Lubritec™-oljesystemet leder smörjmedlet till de ställen där det mest behövs.
Lubritec™ har en vinklad oljekanal som leder smörjmedlet till kanalerna på kedjans drivlänkar och lyfter på så sätt oljan till svärdskenan och kedjans nitar- vilket
reducerar slitage på svärdskenan och förlänger livslängden på sågkedjan.
8. Var tillverkas de nya professionella lättviktssvärden?
Oregons nya professionella lättviktssvärd tillverkas i en automatiserad produktionskedja av senaste standard i vår fabrik i Fuzhou, Kina.
9. Vilka produkter ersätts av de professionella lättviktssvärden?
Lättviktssvärden ersätter Pro-Lite®-svärden.

10. Vilken sorts stål används vid tillverkningen av SpeedCut™ .325-sågkedjor?
SpeedCut™ .325-sågkedjor tillverkas av Oregons exklusiva och patenterade OCS01
stållegering. OCS01 är utformat för att ge överlägsen hållbarhet vid en mängd
olika sågförhållanden och växlande temperaturer.
11. Vilken produkt ersätts av SpeedCut™ .325 sågkedjan?
SpeedCut™.325-sågkedjan (95TXL) ersätter Oregons 95VPX sågkedjeserie.
12. Vilka reservdelar kommer att finnas till SpeedCut™ .325-sågkedjan?
Oregon tillhandahåller reservdelar för sidolänkar & förnitade sidolänkar, drivlänkar och sågtänder.
13. Är SpeedCut™ .325-sågkedjan försedd med en olja som förebygger rostskador?
SpeedCut™ .325 använder en ny sorts torrolja för att förebygga rostskador. Den
nya oljan ger ökad resistens mot korrosion och är enklare att hantera ute i naturen.
14. Kommer SpeedCut™ .325-sågkedjor att finnas i samma förpackningsvarianter som 95VPX?
SpeedCut™ .325-sågkedjor kommer att finnas i försäljningsvarianter som kan jämföras med 95VPX.
15. Finns den vibrationsreducerande funktionen Vibe-Ban® på SpeedCut™
.325-sågkedjan?
På SpeedCut™ .325-sågkedjan finns funktionen Vibe-Ban®, som reducerar oergonomiska vibrationer med minst 25%.
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Oregon® är ett registrerat varumärke som tillhör Blount, Inc. Alla andra märken tillhör sina respektive ägare.
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