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— Rob Nickels, gérant,
Nickels Logging

Built for Your Toughest Day

När du arbetar tills jobbet är klart,
förlitar du dig på Oregon.

OregonProducts.se

Svenska Blount AB.
BOX 1104
431 15 VARBERG
T: 0340 645 48

Oregon är ett registrerat
varumärke tillhörande
Blount, Inc.

SpeedMax™ XL .404" Kapsystem
19HX Kedja + SpeedMax XL Svärd + Drivhjul
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SpeedMax.
Det är det enda svärdet
jag kommer att köpa.

SNABBARE. STARKARE. TÅLIGARE

Uptime is the Bottom Line.
Detaljer och pålitlighet bidrar till mer
virke på marken. De håller dig i hytten.
Det innebär mer drifttid och
ökad produktivitet.
Därför har vi arbetat i generationer
för att leverera snabbare, starkare
och hållbarare skärsystem för de mest
krävande skogsskördarna i världen.

Oregon är den enda tillverkaren som
utformat ett komplett skärsystem för
industriell avverkning innefattande
sågkedjor, svärd och drivhjul.
Precisionstillverkade komponenter
arbetar tillsammans för att leverera
en oöverträffad effektivitet,
prestanda och hållbarhet.
Vi skapade SpeedMax XL för de
som lever för att utföra jobbet på
rätt sätt — varje kap, varje dag.

SNABBARE.
STARKARE.
TÅLIGARE.

SpeedMax .404"
Systemfördelar
+ Precisionsmatching förbättrar
prestandan och minskar slitaget

19HX – Chamfer Chisel
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19HX har utformats för att möta de höga krav som ställs från dagens högeffektiva
skördaraggregat beträffande kaphastighet och slitstyrka. Den har höga chamfer
chisel skär som kombinerar klassledande hållbarhet med förbättrat spånutrymme
för att leverera högre och jämnare skärhastighet i alla typer av trä.

.404"

.080"

+ En ny, högre och mer
aggressiv chamfer chisel
skärtand är utformad för att
leverera högre skärhastighet
jämfört med 18HX.
+ Oregon's största och
kraftigaste .404 komponenter
är utformade för att ge
förbättrad styrka och
hållbarhet jämfört med 18HX.

+ Patenterat stål för sågkedjor
ger bevisad Oregon
hållbarhet, särskilt vid
sågning i låga temperaturer.

+ Den nya19HX kedjan har högre och
mer aggressiva skär utformade för
att leverera högre kaphastighet.

+ Blå skärtänder garanterar
överlägsen resistans motr
korrosion.

+ 19HX har utrustats med Oregon's
tjockaste och kraftigaste
komponenter för ökad styrka och
hållbarhet jämfört med 18HX.

+ Rekommenderad för
användning tillsammans med
ringdrev.

SpeedMax™ XL Sågsvärd
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Minimera tiden mellan kapen genom att reducera vibrationerna i kapsystemet
med ett starkare och styvare SpeedMax XL sågsvärd. Styrka innebär prestanda.

.404" Drivhjul

11 / 12 / 13 Tandat
Drivhjul

14 / 15 / 16 Tandat
Drivhjul

17 / 18 / 19 Tandat
Drivhjul

Våra precisionsbalanserade drivhjul är tillverkade av hållfast
legerat stål och utformade med en höjd tandform för bästa
matchning till Oregon's .404 kedjor, reducerad kedjesträckning
och förbättrat spånutkast genom de avsmalnade sidohålen.

STYRKA
Reducerad böjning genom
ett bredare chassi och
krom-molybeläggning.

DRIFTTID
En omkonstruerad
infästningskontur minskar
friktionen och risken
för kedjeavhopp.

Utbytbar Noskassett — SMR14T
Upptäck exceptionell hållbarhet och tillförlitlighet på jobbet med en nyutvecklad
noskonstruktion avsedd att stå upp mot de hårdaste förhållandena.

+ Utformningen av kedjans
sidolänkar behåller oljan där
den behövs – på sågkedjan.

+ Svärdkroppen hos SpeedMax
XL .404 har breddats för att
förbättra kedjeinpassningen och
är styvare och starkare för att
öka kaphastigheten och minska
tiden för kostsamma stillestånd.
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54 till 100 cm

+ Svärdets smörjkanal håller
kedjan och svärdet väl smorda
för minskad friktion och ökad
livslängd.

+ Svärd, drivhjul och kedja
kan användas separat eller
som ett kapsystem

HÅLLBARHET
Med en 28% längre
noskassett, absorberar
kassetten det mesta
av spårslitaget och
kan dessutom bytas
ut flera gånger.

MINSKAD FRIKTION
Det större 14-tandade noshjulet rullar på höglegerade
industriella lager- 14% tjockare än konkurrenterna vilket
innebär färre rotationer för att uppnå samma arbete samt
minskad värmeutveckling vilket ger ökad livslängd.
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