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Såga enklare och snabbare. Vårt SpeedCut™-system

jobbar lika hårt som du. Avsett för mellanstora sågar (≤ 55cc).

Det smala sågsnittet kräver mindre kraft från sågen och sågar under de flesta
förhållanden snabbare än andra skärsystem.

Svärd

Snabbare* Få ett snabbare, enklare snitt tack vare
nyutvecklade skärtänder med smalt sågsnitt.

Lättare**

För bättre kontroll och mindre trötthet
genom en lätt aluminiumkärna

Vassare*

Vassare och mer hållbar egg på grund av en ny
förbättrad slipvinkel som optimerar sågningen.

Starkare** Stabilare och starkare tack vare
lamineringsteknologi från flygindustrin

Enklare*

Kedjan är lättare att fila eftersom sågtändernas
ytor är anpassade till filen. Fler indikatorer hjälper
dig att se den rekommenderade filningsvinkeln.

Tåligare**

Längre hållbarhet på jobbet, tack vare en ny
utformning av nosen med nya delar och material.
Hårdare svärdskenor som håller längre.

+

Ska alltid användas tillsammans med svärd som är
avsedda för smalt sågsnitt. Leta efter symbolen

+

Förbättrad precision i kedjespåret innebär att kedjan
hålls kvar bättre och utsätts för mindre slitage

+

LubriTec™ håller svärdspåret och
kedjans nitar väloljade, vilket ger mindre
slitage och längre livslängd.

+

LubriTec™ håller svärdspåret och
kedjans nitar väloljade, vilket ger mindre
slitage och längre livslängd.

+
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* Jämfört med Oregon 95VPX sågkedja.
** Jämfört med liknande
Oregon Pro-Lite-svärd. Oregon®, LubriTec™, SpeedCut™, Witness Mark™ och symbolen för Narrow Kerf (smalt sågsnitt) är varumärken som tillhör Blount, Inc. Alla andra märken tillhör sina respektive ägare.
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