
Valmistettu rankinta
päivääsi varten

SpeedMax™ XL .404” -sahausjärjestelmä
19HX-ketju + SpeedMax XL -terälaippa + ketjupyörä

NOPEAMPI. VAHVEMPI. KESTÄÄ PITEMPÄÄN



Käytettävyysaika on 
ratkaiseva tekijä.
Yksityiskohtien ja käyttövarmuuden 
ansiosta saat enemmän puita kaadettua. 
Ne pitävät huolen siitä, että sinä saat 
pysyä ohjaamon puolella. Kaikki tämä 
parantaa käytettävyysaikaa jatkuvasti.

Olemme tästä syystä tehneet 
sukupolvien ajan työtä tarjotaksemme 
nopeampia, vahvempia ja pitempään 
kestäviä sahausjärjestelmiä maailman 
vaativimpiin metsäkoneisiin.

Oregon on ainoa valmistaja, joka 
on suunnitellut täydellisen ketjusta, 
terälaipasta ja ketjupyörästä 
koostuvan sahausjärjestelmän 
teollisia metsäkoneita varten. Tarkasti 
suunnitellut yhteensopivat komponentit 
takaavat erinomaisen tehokkuuden, 
suorituskyvyn ja kestävyyden.

Valmistimme SpeedMax XL:n niille, 
joille on tärkeää saada työ tehtyä oikein 
– jokainen sahaus, jokaisena päivänä.

NOPEAMPI.  
VAHVEMPI.  
KESTÄÄ PITEMPÄÄN.

+ Terälaipan voitelukanava pitää 
ketjun ja terälaipan öljyttynä, 
mikä vähentää kitkaa ja 
pidentää käyttöikää.

+ Ketjun lenkin muotoilu 
pitää öljyn siellä, missä sitä 
tarvitaan – sahan ketjussa.



®

19HX-ketju on optimoitu nykyaikaisia korkeatuottoisia ja tehokkaita harvesteripäitä ja sahamoottoreita 
varten. Tämä mahdollistaa korkeammat sahausnopeudet. Ketjussa on korkeat viistetyt 
leikkuuhampaat, joissa yhdistyvät luokkansa paras kestävyys ja parannettu lastunpoisto. 
Tämän ansiosta kaiken tyyppisen puun sahaaminen on nopeampaa ja tasaisempaa. 

.404" .080"

+ Uusi korkeampi ja 
aggressiivisemmin viistetty 
leikkuuhammas on suunniteltu 
parantamaan sahausnopeutta 
18HX:ään verrattuna.

+ Oregonin suurimmat ja 
paksuimmat .404-osat on 
suunniteltu tarjoamaan 
parempaa vahvuutta ja 
ylivoimaista kestävyyttä 
18HX:ään verrattuna.

+ Patentoitu teräketjuteräs 
takaa Oregonin hyväksi 
havaitun kestävyyden, 
erityisesti kylmissä 
olosuhteissa sahattaessa. 

+ Korroosionkestävyys on 
erinomainen sinistettyjen 
leikkuuhampaiden ansiosta.

÷2

SpeedMax™ XL terälaippa
Minimoi sahausten välinen aika: vähennä sahausjärjestelmän värähtelyjä käyttämällä 
vahvempaa ja jäykempää SpeedMax XL -terälaippaa. Vahvuus on suorituskykyä.

 54 - 100 cm

VAHVUUS 

Laippa taipuu 
vähemmän leveämmän 
rungon ja kromi-
molybdeenipinnoituksen 
ansiosta.

KÄYTETTÄVYYSAIKA 

Uudelleen suunniteltu 
tyviosan muotoilu 
vähentää kitkaa ja 
ketjun irtoamisvaaraa.

Vaihdettava laipan kärki
Kestävä, uudelleen suunniteltu kärkiosa tuo töihin poikkeuksellista 
kestävyyttä ja luotettavuutta rankimmissakin olosuhteissa.

KESTÄVYYS
28 % pidennetty 
uusi kasettikärki 
vastaanottaa suurimman 
osan kiskon kulumisesta 
ja se voidaan vaihtaa 
moneen kertaan.

ALENNETTU KITKA
Suuremmassa, 14-hampaisessa ketjupyörässä on 
runsasseosteiset teollisuuslaatuiset laakerit – 14 % 
paksummat kuin kilpailijoilla – joten saman työn 
suorittamiseen vaaditaan vähemmän kierroksia. Lämpöä 
muodostuu vähemmän ja kärjen käyttöikä pitenee.

Q R S

11-/12-/13-hampainen 
vetopyörä

14-/15-/16-hampainen 
vetopyörä

17-/18-/19-hampainen 
vetopyörä

542SMRQ104 672SMRQ163 802SMRQ114 642SMRR104 602SMRS163

592SMRQ104 752SMRQ003 822SMRQ149 752SMRR149 672SMRS163

602SMRQ163 752SMRQ104 902SMRQ114 752SMRR104 752SMRS149

642SMRQ003 752SMRQ114 902SMRQ149 752SMRR114 822SMRS149

642SMRQ104 752SMRQ149 002SMRQ114 802SMRR114 902SMRS149

642SMRQ114 802SMRQ104 822SMRR149

MOOTTORI- 
KIINNITYS

Q003 Q104
R104

Q114
R114

Q149
R149
S149

Q163
S163

Q RQ RQ SRQ SQ



Tarkkuustasapainotettu vetopyörämme on 
koneistettu kestävästä harkkoteräksestä. Vetopyörän hampaat on 
muotoiltu korkeammiksi, jotta ne sopivat tarkasti yhteen Oregon 
.404 -ketjujen kanssa. Tämä vähentää ketjun venymistä ja parantaa 
jäämien poistumista kartiomaisten sivuaukkojen kautta.

A B C D

10 ORA10404 ORB10404 ORC10404

11 ORA11404 ORB11404 ORC11404

12 ORA12404 ORB12404 ORC12404

13 ORC13404

14 ORA14404 ORB14404 ORC14404 ORD14404

15 ORC15404

16 ORC16404

17 ORC17404

18 ORC18404

22.55

A

20.00

B C

25.00

25.00

D

22.55

-järjestelmän edut
+ Yhteensopivat tarkkuusosat 

parantavat suorituskykyä 
ja vähentävät kulumista

+ Terälaippaa, ketjupyörää ja 
ketjua voidaan käyttää erikseen 
tai sahausjärjestelmänä

+ SpeedMax XL .404 -terälaipan 
runkoa on levennetty, jotta 
ketju pysyisi paikallaan 
paremmin. Laipan jäykempi ja 
vahvempi rakenne parantaa 
sahausnopeutta ja vähentää 
kalliiksi tulevaa seisokkiaikaa. 

+ Uudessa 19HX-ketjussa on 
korkeammat ja aggressiivisemmat
leikkuuhampaat, jotka mahdollistavat 
suuremmat sahausnopeudet.

+ Uudessa 19HX .404 -ketjussa on 
Oregonin paksuimmat ja suurimmat 
osat, jotka on suunniteltu 
parantamaan vahvuutta ja 
kestävyyttä 18HX:ään verrattuna.

.404” vetopyörät



Kun teet töitä  
urakan valmistumiseen asti,  

voit luottaa Oregoniin.

SpeedMax.  
Se on ainoa terälaippa, 
jonka ostan.

— Rob Nickels, omistaja,  
Nickels Logging

" 
 "

Blount Europe SA
Rue Emile Francqui 5
B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium
T : +32 (0) 10 30 11 11 - F : +32 (0) 10 30 11 99

Oregon on Blount, Inc:n  
omistama tavaramerkki.
 

OregonProducts.com
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