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Vyrobeno pro Váš nejnáročnější den

Když pracuji, spoléhám na
Oregon.
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SpeedMax.
Jediná lišta,
kterou kupuji.

RYCHLEJŠÍ. SILNĚJŠÍ. ODOLNĚJŠÍ. SPOLEHLIVĚJŠÍ

Při mé práci je Oregon
nejspolehlivějším partnerem
Detaily k provozní spolehlivosti: Pokácí
více stromů bez nutnosti servisních
zásahů a vy tak nemusíte během
práce opouštět kabinu. Toto se odrazí
v Vaší větší produktivitě práce.
Již po generace vyrábíme rychlejší,
spolehlivější a odolnější řezací systémy
pro ty nejnáročnější těžební podmínky.

Oregon je jediný světový výrobce,
který vyrábí kompletní řezací systém,
tedy řetěz, lištu a řetězku, pro
harvestorové těžební stroje. Přesně
sestavené a vzájemně propojené
komponenty poskytují bezkonkurenční
efektivitu, výkon a životnost.
SpeedMax XL jsme vyrobili pro všechny,
kteří touží dělat svou práci profesionálně
– při každém řezu, každý den.

RYCHLEJŠÍ.
SILNĚJŠÍ.
ODOLNĚJŠÍ.
SPOLEHLIVĚJŠÍ.

SpeedMax .404"
Výhody systému
Nový řetěz 19HX je díky dlouhému testování a vývoji optimalizován pro moderní
kácecí hlavy s rychlým chodem a vysokým výkonem, aby bylo dosaženo vyšších
rychlostí řezání. Je osazen zkosenými dlátovitými řezacími zuby, které se
vyznačují vysokou životností a zlepšeným odvodem pilin, aby bylo dosaženo
rychlejšího a stejnoměrnějšího řezného efektu u všech druhů dřeva.

.404"

+ Tělo lišty SpeedMax XL .404 je širší, aby
se zlepšilo držení řetězu, a je silnější,
aby se zvýšila odolnost při rychlejším
řezání a snížily nákladné prostoje.
+ Nový řetěz 19HX má vyšší a agresivnější
zuby pro vyšší rychlost řezání.

.080"

+ Nový řetěz 19HX .404 je vyroben z
nejmodernějších a nejodolnějších
komponentů Oregon, aby
vykazoval vyšší pevnost a
životnost než předchozí model.

+ Nové a vyšší zkosené
dlátovité zuby byly navrženy
k dosažení vyšších rychlostí
řezání ve srovnání s modelem
18HX.

+ Patentovaná ocel pro pilové
řetězy je zárukou vysoké
životnosti produktů Oregon,
především při řezání za
chladného počasí.

+ Moderně zkonstruované
komponenty Oregon .404
poskytují větší pevnost a
vynikající životnost ve
srovnání s předchozím
modelem.

+ Modře zbarvené zuby mají
vysokou odolnost vůči korozi.
+ Doporučeno k použití pouze s
prstencovými řetězkami.

Vodicí lišta SpeedMax™ XL
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Prodlužte intervaly mezi výměnou lišt v řezacím systému díky použití spolehlivější,
trvanlivější a pevnější vodící lišty SpeedMax XL. Pevnost znamená delší životnost.

Prstencová řetězka .404"

Hnací řetězka s 11 / 12 / 13 zuby

Hnací řetězka s 14
/ 15 / 16 zuby

Hnací řetězka s 17
/ 18 / 19 zuby

Naše přesně vyvážená prstencová řetězka je vyrobena z odolné
ingotové oceli a má zvýšený profil zubů, které přesnězapadají
do řetězů Oregon .404, aby se snížilo tření a napětí řetězu. Její
kuželovité boční otvory zlepšují vyhazování nečistot.

PEVNOST
Minimální deformace díky
širšímu tělu lišty a chromemoly složení materiálu.

SPOLEHLIVOST
Přepracovaný profil
koncové části snižuje tření
a lépe drží řetěz v drážce.

Výměnný vrchol — SMR14T
Objevte výjimečnou odolnost a spolehlivost s novým výměnným vrcholem
lišty, který nyní odolá i v těch nejdrsnějších podmínkách.

+ Konstrukce mazání zajišťuje,
aby olej skončil tam, kde je ho
zapotřebí – na pilovém řetězu.

+ Lištu, řetězku a řetěz lze používat
samostatně nebo jako řezací systém.

÷2

54 až 100 cm

+ Mazací kanálek vodicí lišty
udržuje řetěz i vodicí lištu stále
dostatečně promazanou, aby se
snížilo tření na minimum a
prodloužila se tak životnost
celého řezacího systému.

+ Společné použití všech komponentů
SpeedMax zlepšuje výkon a
současně snižuje míru opotřebení.

19HX – Chamfer Chisel®

ODOLNOST
Výměnný vrchol je
nyní o 28% delší a díky
tomu absorbuje většinu
opotřebení drážky, zamezí
tvorbě výtluků za vodícím
kolečkem a navíc může
být několikrát vyměněn.
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SNÍŽENÉ TŘENÍ
Větší roll-top se 14 zuby má průmyslová ložiska z vysoce
legovaných slitin - až o 14 % pevnější než konkurence
– proto vyniká menším počtem otáček při řezání, což se
odráží v menším zahřívání, opotřebení a delší životnosti.
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