SpeedMax™ XL

VŘK se 14 zuby – harvestorové vodicí lišty .404

VĚTŠÍ. SILNĚJŠÍ. ODOLNĚJŠÍ.

Když před sebou máte opravdu náročné dřevorubecké práce, chcete mít k dispozici výkonné
nástroje, které zvládnou zátěž a omezí prostoje. Vodicí lišty SpeedMax XL s vyměnitelnými
špičkami s řetězovými kolečky (VŠŘK) od společnosti Oregon® jsou zkonstruovány tak, aby to
zvládly. Vodicí lišty SpeedMax XL s těly z široké oceli jsou navrženy tak, aby zlepšovaly vedení
řetězu – díky čemuž strávíte více času v kabině a můžete se déle věnovat práci.
++ Robustní, houževnaté a odolné vybavené vyměnitelnou špičkou s řetězovým kolečkem se
14 zuby a komponentami na průmyslové úrovni.
++ Silnější a širší tělo lišty.
++ Špička s řetězovým kolečkem v prodloužené délce zcela pokrývá zóny běžného
rychlejšího opotřebení a lze ji několikrát vyměnit – čímž se prodlužuje životnost těla lišty.
++ Je kompatibilní s nejoblíbenějším harvestorovým vybavením.

OregonProducts.com

SMR14T

Vyměnitelná špička s řetězovým
kolečkem

Vodicí lišta SpeedMax XL
™

Síla znamená výkon. SpeedMax XL je silnější, tvrdší
pevná harvestorová vodicí lišta. Díky účinnějšímu
řezání budete mít méně prostojů.

Špička s vylepšenou konstrukcí zajišťuje vynikající
odolnost a spolehlivost při práci.
ŠPIČKA SE 14 ZUBY
Větší 14zubé řetězové kolečko vyžaduje méně
otáček, což snižuje tvorbu tepla a prodlužuje jeho
životnost.

ŠIRŠÍ
Širší design SpeedMax XL omezuje házení řetězu
a je zkonstruován na vysoký výkon.

LOŽISKA PRŮMYSLOVÉ SÍLY
Naše průmyslová ložiska z vysokolegované oceli
jsou ve srovnání s konkurencí o 14 % silnější.

SILNĚJŠÍ
SpeedMax XL se méně ohýbá díky svému širšímu
designu a chrommolybdenové oceli, ze které je
vyrobena.

PRODLOUŽENÁ DÉLKA
Díky špičce s prodlouženou délkou – nyní 5,5”
namísto 4” – vyměnitelné řetězové kolečko absorbuje
většinu opotřebení drážky a lze je několikrát
vyměnit. Těla vodicích lišt tak vydrží déle.

LUBRITEC™
Udržuje řetěz a vodicí lištu naolejované. Dochází
tak k menšímu tření a prodlužování životnosti.
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Vodicí řetězová kolečka
s 11 – 13 zuby

Vodicí řetězová kolečka
s 14 – 16 zuby

Vodicí řetězová kolečka
s 17 – 19 zuby
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Oregon®, LubriTec™ a SpeedMax™ jsou obchodní značky společnosti Blount, Inc. Všechny ostatní značky jsou majetkem s vých příslušných vlastníků.
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