Σύστημα κοπής
SpeedCut
™

Αλυσίδα και Λάμα αλυσοπριόνου

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ
Γνωρίζουμε πως κάθε επαγγελματίας εργάζεται σκληρά για να ικανοποιήσει τους πελάτες του
και να αναπτύξει την επιχείρησή του.
Στην Oregon®, προσπαθούμε το ίδιο σκληρά, να σας προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα,
υπηρεσίες, αλλά και την υποστήριξη που χρειάζεστε για να επιτύχετε τους στόχους σας.
Εστιάζοντας σε αυτό, αναβαθμίζουμε την όψη και την αισθητική της Oregon®, ως επιστέγασμα
των αξιών και στρατηγικών που μας οδήγησαν στην επιτυχία για πάνω από 70 χρόνια.
Η νέα μοντέρνα προσέγγιση, που στοχεύει ακόμη περισσότερο στο τελικό καταναλωτή,
θα διασφαλίσει τη θέση της Oregon® ως ηγέτη ανάμεσα σε όλους τους κατασκευαστές
παγκοσμίως, προσφέροντας πάντα, προϊόντα που βοηθούν τους χρήστες να ανταπεξέλθουν σε
κάθε δύσκολη εργασία.
Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, θα δείτε σταδιακά αυτή την αναβάθμιση, μέσα από τις
συσκευασίες των προϊόντων, το υλικό προβολής και διαφήμισης, καθώς και την επικοινωνία.
Περιμένουμε τα σχόλια σας καθώς και τους προβληματισμούς σας, για να καταφέρουμε ακόμα
περισσότερα στο μέλλον.
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“

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ

“Εάν σχεδίαζα μια λάμα, θα χρησιμοποιούσα ανθεκτικότερα
υλικά για μεγαλύτερη αντοχή.”

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΗ

“Μια αλυσίδα που κόβει γρηγορότερα, έχει ως αποτέλεσμα να
καταναλώνει λιγότερα καύσιμα το αλυσοπρίονό μου και να
απαιτείται μειωμένη προσπάθεια για κάθε κοπή: Ολοκληρώνω
την εργασία μου με λιγότερο κόπο.”

David Gérard

ΤΑΧΥΤΕΡΗ
“Είναι πολύ σημαντικό να έχεις πάντα κοφτερή αλυσίδα που
τροχίζεται εύκολα.”

ΑΙΧΜΗΡΟΤΕΡΗ

Daniel Arnould

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ

“Η αλυσίδα που διατηρεί την αιχμηρότητά της περισσότερο, σας
γλιτώνει από το χρονοβόρο τρόχισμα.”

ΑΙΧΜΗΡΟΤΕΡΗ

Stéphane Rensonnet

ΤΑΧΥΤΕΡΗ

“Χρειάζομαι μια αλυσίδα που να κόβει γρηγορότερα, ώστε να
εργάζομαι πιο αποδοτικά.”

“Θέλω να ελαχιστοποιήσω το χρόνο που ξοδεύω τροχίζοντας
την αλυσίδα.”

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ

ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΗ
“Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, τα αλυσοπρίονα γίνονται όλο
και πιο ελαφριά. Γι’αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η χρήση
μιας εξίσου ελαφριάς λάμας.”

SpeedCut

™

System
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ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Η ΝΕΑ γενιά κοπτικού
συστήματος με στενό αυλάκι κοπής...
NEA
™
Αλυσίδα SpeedCut .325
ΤΑΧΥΤΕΡΗ

ΑΙΧΜΗΡΟΤΕΡΗ

+

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ

NEA
™
Λάμα SpeedCut .325
ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΗ

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ

Το αυλάκι κοπής, είναι το πλάτος της επιφάνειας που δημιουργεί η αλυσίδα στο ξύλο.
Όσο πιο μεγάλο είναι το πλάτος, τόσο περισσότερη η αντίσταση για την αλυσίδα και τον
κινητήρα. Σχεδιασμένη με στενότερο αυλάκι κοπής, η αλυσίδα SpeedCut καταφέρνει να
κόψει γρηγορότερα από τις συμβατικές αλυσίδες.Αναζητείστε το σύμβολο του στενού
αυλακιού στην αλυσίδα και την λάμα.
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Το σύστημα κοπής SpeedCut σχεδιάστηκε ώστε να κόβει γρηγορότερα και να αφαιρεί βάρος
από το αλυσοπρίονο σας σε σύγκριση με τους συμβατικούς εξοπλισμούς κοπής.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΗ

Σύστημα κοπής SpeedCut

™

SpeedCut

™

System
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ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

NEA σχεδίαση δοντιών
Αποδοτικότερη κοπή μέσω της
γρηγορότερης απομάκρυνσης των
πριονιδιών.*
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Επανασχεδιασμένα δόντια για
αυξημένη ταχύτητα κοπής.*

Βελτιωμένη διαδικασία
τροχίσματος.*
Ειδική σήμανση με laser που
υποδεικνύει τη γωνία τροχίσματος
και το ωφέλιμο μήκος του δοντιού.

Το δόντι και η εσωτερική του
κοιλότητα είναι σχεδιασμένα έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη
εργονομία τροχίζοντας με την λίμα.

Αλυσίδα SpeedCut

.325

™

Αλυσίδα95TXL**

ΤΑΧΥΤΕΡΗ

Η καλύτερη εμπειρία κοπής από την Oregon

ΑΙΧΜΗΡΟΤΕΡΗ

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ

Περισσότερη ταχύτητα,
με λιγότερη
προσπάθεια.

Αιχμηρή και έτοιμη
για κοπή μόλις τη βγάλετε
από τη συσκευασία.

Τα δόντια κοπής
παραμένουν αιχμηρά για
περισσότερο διάστημα

Με επανασχεδιασμένα δόντια
και στενό αυλάκι κοπής.

Χάρη στο νέο σχεδιασμό των δοντιών
και την τεχνολογία τροχίσματος.

Το ευκολότερο τρόχισμα της αλυσίδας
σας εξασφαλίζει λιγότερες διακοπές
κατά την εργασία σας.

NEA βελτιωμένος
σχεδιασμός λίπανσης
Λιγότερες τριβές για
αποδοτικότερη κοπή.

Επιπρόσθετες βελτιώσεις
• Ανθεκτικότερη στη σκουριά:

Εφαρμόζοντας υψηλής ποιότητας λιπαντικό, κατά την
συναρμολόγηση.

• Βελτιωμένη εφαρμογή και φινίρισμα:

Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής
της αλυσίδας και της λάμας.

Αυξημένη σταθερότητα κατά την κοπή - μειωμένες
πιθανότητες να βγει η αλυσίδα από το αυλάκι της λάμας.
Μείωση των φθορών στη λάμα.

• Νέα τεχνολογία τροχίσματος.

Για μέγιστη αιχμηρότητα σε κάθε αλυσίδα.
* Σε σύγκριση με την αλυσίδα Oregon 95VPX
** Η ΝΕΑ αλυσίδα Oregon 95TXL αντικαθιστά την αλυσίδα Oregon 95VPX
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ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΝΕΟΣ βελτιωμένος
σχεδιασμός λίπανσης Μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής*
Το LubriTec™ παρέχει
βέλτιστη λίπανση

Ισχυρότερη*

NEA μέθοδος συγκόλλησης που αυξάνει
την ακαμψία.
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ΝΈΑ υλικά και βελτιωμένη θερμική
επεξεργασία για αυξημένη αντοχή.

Πιο ανθεκτική μύτη

NEA Επανασχεδιασμένη μύτη για αντοχή
στην διάνοιξη και τη φθορά.

Λάμα SpeedCut

.325

™

ΝΕΑ χαμηλού βάρους

ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΗ

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ

Eπαγγελματική λάμα**

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΗ

Εύκολος χειρισμός
με λιγότερη προσπάθεια

Εξαιρετική ακαμψία
και έλεγχος

Μεγαλύτερη αντοχή

Χάρη στο ειδικό κράμα
αλουμινίου του εσωτερικού
μέρους της λάμας

Με νέα τεχνολογία συγκόλλησης
που χρησιμοποιείται στην
αεροδιαστημική βιομηχανία.

Με επανασχεδιασμένη μύτη
και σκληρότερα αυλάκια
λάμας.

ΝΕΟΣ Σχεδιασμός

ΝΕΟΣ Τρόπος βαφής με τη
διαδικασία UV

- Χωρίς χρώματα στο αυλάκι της λάμας
- Ακριβές πλάτος αυλακιού,
σταθερό καθ’όλη τη διάρκεια ζωής της λάμας.

Ελαφρύτερη*

NEO εσωτερικό τμήμα από ειδικό κράμα αλουμινίου

* Σε σύγκριση με τις λάμες Oregon Pro-Lite®
** Οι ΝΕΕΣ επαγγελματικές λάμες χαμηλού βάρους αντικαθιστούν τις λάμες Oregon Pro-Lite®
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ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ.
Η ιστορία πίσω από τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ....
Στην Oregon, δε στεκόμαστε σε αυτά που φτιάχνουμε,
αλλά σε εκείνα που οι πελάτες μας καταφέρνουν.
Ενώ εσείς είστε υπερήφανοι για την εργασία σας, η Oregon μπορεί να
υπερηφανεύεται για το ότι σας προσφέρει τα κατάλληλα μέσα για να την
ολοκληρώσετε.
Επαγγελματίες υλοτόμοι, κηποτέχνες και ερασιτέχνες χρήστες σε όλο τον
κόσμο εξαρτώνται από τα προϊόντα μας γιατί τους βοηθούν να κάνουν την
εργασία τους ευκολότερα, οικονομικότερα και αποδοτικότερα. Μπορείτε να
βασιστείτε πάνω τους για κάθε απαιτητική εργασία.
Ονομάζομαι Eric Burmester. Είμαι υπεύθυνος παραγωγής για τα προϊόντα δασοκομίας Oregon.
Πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε τα πάντα. Θέλουμε ένα ελαφρύτερο προϊόν που να είναι
παράλληλα ισχυρό και ανθεκτικό. Ενώ η λάμα, εκ πρώτης όψης μπορεί να δείχνει ίδια, κάθε
υλικό και εξάρτημά της είναι εντελώς καινούργιο.
Αυτό που κάνει τη λάμα ΕΛΑΦΡΎΤΕΡΗ είναι ουσιαστικά, η αντικατάσταση του εσωτερικού
σώματος της κατασκευασμένο από χάλυβα, με ένα πολύ ελαφρύ κράμα αλουμινίου, κάτι
πολύ σημαντικό, καθώς δε χρειάζεται πλέον ο χρήστης να κουβαλά επιπλέον βάρος και έτσι
καταφέρνει να ολοκληρώσει την εργασία του με λιγότερο κόπο.
Η τεχνική με την οποία είναι «κολλημένα» όλα τα επιμέρους τμήματα της λάμας μεταξύ τους,
εξασφαλίζει ένα συνεχές & σταθερό «δέσιμο» σε όλη την έκταση της λάμας. Έτσι η λάμα είναι
εξαιρετικά ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ και άκαμπτη, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα πολύ ελαφριά υλικά.
Eric Burmester
Υπεύθυνος παραγωγής

Με τις συμβουλές ειδικών μηχανολόγων, βελτιώσαμε επιμέρους εξαρτήματα και μεθόδους
παραγωγής, επιτυγχάνοντας σημαντική ΕΠΙΜΉΚΥΝΣΗ ΣΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΖΩΉΣ της λάμας.

«Είμαι ο Sam Hutsell, μηχανικός βιομηχανικού σχεδιασμού για τις Αλυσίδες Oregon.
Το συγκεκριμένο εγχείρημα, είχε στόχο να πάρουμε μια εξαιρετική αλυσίδα και να την
κάνουμε ακόμα καλύτερη. Αυτό σημαίνει πως ο χρήστης θα κόβει γρηγορότερα, χωρίς συχνά
διαλείμματα για συντήρηση, κάνοντας την εργασία του πιο παραγωγική.
Καθώς προσεγγίζαμε την παραγωγή της αλυσίδας αυτής, ανακαλύψαμε πως δε χρειαζόταν
απλά μια τροποίηση στη διαδικασία, αλλά έπρεπε να επανασχεδιάσουμε εξ ολοκλήρου τον
τρόπο που κατασκευάζαμε τη συγκεκριμένη αλυσίδα.
Το πιο σημαντικό στο σχεδιασμό αυτής της αλυσίδας είναι το νέο δόντι κοπής. Αφαιρεί
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΕΡΑ τα πριονίδια από το αυλάκι κοπής, χωρίς να τα κόβει ξανά και ξανά.

Sam Hutsell
Μηχανικός βιομηχανικού σχεδιασμού
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Για να το καταφέρουμε αυτό, έπρεπε να σχεδιάσουμε από την αρχή την διαδικασία παραγωγής
και τη μηχανή τροχίσματος της επιφάνειας των δοντιών. Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσίδα
που κόβει ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ και είναι το ίδιο αιχμηρή κάθε φορά.
Η επιφάνεια κοπής του δοντιού ταιριάζει ακριβώς με τη λίμα, έτσι ώστε το τρόχισμα να
γίνεται ΕΥΚΟΛΌΤΕΡΟ για τον χρήστη. Βελτιώνοντας τη γωνία κοπής, επιμηκύναμε το χρόνο
που η αλυσίδα παραμένει αιχμηρή.

A BETTER SAW
STARTS HERE.

Το σύστημα κοπής Οregon SpeedCut
κερδίζει την πρόκληση!

™

OregonSpeedCut.com
To Oregon® είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Blount, Inc. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τους.

SpeedCut

™
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Νέα συσκευασία
Ανανεώνουμε τη όψη και τη αισθητική των προϊόντων Oregon με επίκεντρο
τον τελικό καταναλωτή.
Τους επόμενους 12 μήνες θα δείτε αυτή την ανανέωση να πραγματοποιείται.
Οι νέες συσκευασίες έχουν στόχο να:
•

Είναι εύκολο για τον καταναλωτή να δει το προϊόν

•

Κάνουν τη δοκιμή του προϊόντος ευκολότερη

•
•

Παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα

Βελτιώσουν τη προβολή των προϊόντων στο ράφι.

Διαθέσιμες συσκευασίες
Λάμα

Συνδυασμός Λάμας
και Αλυσίδας σε
συσκευασία εκθετηρίου

Κουτί Αλυσίδας

Δύο Αλυσίδες
σε συσκευασία
εκθετηρίου

Ρολό Αλυσίδας 25ft

Ρολό Αλυσίδας 100ft
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Αλυσίδα σε συσκευασία
εκθετηρίου

Προϊόντα / Διαθεσιμότητα
Επαγγελματικές λάμες χαμηλού βάρους

Αλυσίδα .325 SpeedCut™

Speedcut™

ΑΝΟΙΞΗ 2016

ΑΝΟΙΞΗ 2016

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016

Μήκος

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Μήκος

.325-10

.325-12

95TXL100R

95VPX100R

13”
15”
16”
18”
20”

X

–

95TXL025R

95VPX025R

X

X

95TXL056E

95VPX056E

X

X

95TXL062E

95VPX062E

X

X

95TXL063E

95VPX063E

X

–

100ft
25ft
56dl
62dl
63dl
64dl
66dl
67dl
68dl
72dl
74dl
78dl
80dl

95TXL064E

95VPX064E

95TXL066E

95VPX066E

95TXL067E

95VPX067E

95TXL068E

95VPX068E

95TXL072E

95VPX072E

95TXL074E

95VPX074E

95TXL078E

95VPX078E

95TXL080E

95VPX080E

Αλυσίδα .325 SpeedCut™
Συσκευασίες εκθετηρίου
ΑΝΟΙΞΗ 2016
Αρ. Οδηγών

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

56
64
66
72

Q95TXL056E

Q95VP056E

Q95TXL064E

Q95VP064E

Q95TXL066E

Q95VP066E

Q95TXL072E

Q95VP072E

Ανταλλακτικά Αλυσίδας .325 SpeedCut™

Δύο Αλυσίδες σε συσκευασία εκθετηρίου
ΑΝΟΙΞΗ 2016
Αρ. Οδηγών

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

56
64
72

576787

564445

576788

564452

576789

564453

ΑΝΟΙΞΗ 2016
Περιγραφή
SpeedCut™ Αριστερό δόντι, 25 τμχ
SpeedCut™ Δεξί δόντι, 25 τμχ
SpeedCut™ Συνδετήρας, 25 τμχ
SpeedCut™ Πριτσίνι, 25 τμχ
SpeedCut™ Οδηγός, 25 τμχ
SpeedCut™ Υπερυψωμένος οδηγός, 25 τμχ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

P575972

P101923

P575973

P101924

P571847

P100956

P576686

P101125

P576808

P101024

P571846

P111509

Συνδυασμός Λάμας και Αλυσίδας .325 SpeedCut™
Συνδυασμός Αλυσίδας και Λάμας με Μικρή Μύτη – 10T
Μήκος
13”
15”
16”
18”

Motor Mount

Πάχος

2x Αλυσίδα

1x Λάμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

K095

.050 (1.3mm)

95TXL056

130TXLBK095

578707

ΝΕΟ D025

.050 (1.3mm)

95TXL056

130TXLBD025

578741

K095

.050 (1.3mm)

95TXL064

150TXLBK095

578708

ΝΕΟ A074

.050 (1.3mm)

95TXL062

160TXLBA074

578740

K095

.050 (1.3mm)

95TXL072

180TXLBK095

578739

ΝΕΟ A074

.050 (1.3mm)

95TXL068

180TXLBA074

578742

ΑΝΟΙΞΗ 2016

Ν
 ΕΟΣ Συνδυασμός Αλυσίδας και Λάμας με Μεγάλη Μύτη – 12T
15”
18”

ΝΕΟ K095

.050 (1.3mm)

95TXL064

150TXLGK095

579812

ΝΕΟ D025

.050 (1.3mm)

95TXL063

150TXLGD025

580862

ΝΕΟ K095

.050 (1.3mm)

95TXL072

180TXLGK095

579813

ΝΕΟ D025

.050 (1.3mm)

95TXL074

180TXLGD025

580863

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2016

ΝΕΟΙ Αναβαθμισμένοι συνδυασμοί Λάμας PRO-AM® και Αλυσίδας
Συνδυασμός Αλυσίδας και Λάμας με Μικρή Μύτη – 10T
Μήκος

Motor Mount

Πάχος

2x Αλυσίδα

1x Λάμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

13”
15”
16”

K095

.050 (1.3mm)

95TXL056

130MLBK095

581621

K095

.050 (1.3mm)

95TXL064

150MLBK095

581620

K095

.050 (1.3mm)

95TXL072

180MLBK095

581619
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Συχνές Ερωτήσεις : Αλυσίδα SpeedCut™ .325
1. Σε ποιους χρήστες απευθύνεται η αλυσίδα SpeedCut™ ?
Η αλυσίδα SpeedCut™ .325 σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των
επαγγελματιών υλοτόμων, δασοκόμων και γαιοκτημόνων. Έχoντας μέγιστη
απόδοση σε αλυσοπρίονα έως 55cc, η SpeedCut™ .325 επιδεικνύει εξαιρετική
ταχύτητα στη κοπή και απόδοση σε κάθε εργασία.

14. Σε ποιες συσκευασίες και συνδυασμούς θα διατίθεται η αλυσίδα SpeedCut™ .325?
Θα διατίθεται σε αντίστοιχες με αυτές της αλυσίδας 95VPX.
15. Πως η νέα αλυσίδα SpeedCut™ .325 καταφέρνει να μειώνει τους
κραδασμούς?
Η αλυσίδα SpeedCut™ .325 διαθέτει το ειδικό χαρακτηριστικό Vibe-Ban® που
μειώνει τους κραδασμούς τουλάχιστον κατά 25%.

2. Σε τι βήμα είναι διαθέσιμη η αλυσίδα SpeedCut™ ?
Η συγκεκριμένη αλυσίδα προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο σε βήμα .325”.
3. Τι είναι το στενό αυλάκι, και πως αυξάνει την ταχύτητα κοπής?
Το αυλάκι, είναι το πλάτος της κοπής. Όσο μεγαλύτερο το πλάτος, τόσο
περισσότερη αντίσταση συναντούμε κατά τη κοπή. Δημιουργώντας στενότερο
αυλάκι κοπής, η αλυσίδα SpeedCut™ καταφέρνει να κόβει ταχύτερα από μια
συμβατική αλυσίδα.
4. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την αλυσίδα SpeedCut™ με μία κοινή λάμα?
Η αλυσίδα SpeedCut™ .325 διατίθεται με πάχος οδηγών .050” (1.3mm) και
μπορεί να συνδυαστεί με κάθε λάμα με αυλάκι .050” (1.3mm).Παρόλα αυτά,
η συγκεκριμένη αλυσίδα διαθέτει ειδική σχεδίαση για στενό αυλάκι κοπής. Για
μέγιστα αποτελέσματα η Oregon προτείνει τον συνδυασμό της αλυσίδας SpeedCut™ με λάμα Speedcut™, Micro-lite™, ή Pixel στενού αυλακιού.
5. 5. Γιατί η αλυσίδα SpeedCut™ τροχίζεται ευκολότερα?
Το δόντι της αλυσίδας SpeedCut™ είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για να
προσφέρει μέγιστη εργονομία όταν τροχίζουμε με τη λίμα. Τα στρογγυλεμένα
δόντια Micro chisel προσφέρουν υψηλή ταχύτητα κοπής και ταυτόχρονα
εύκολη συντήρηση. Ο συνδυασμός της σχεδίασης αυτής και της μεγάλης
εσωτερικής κοιλότητας του δοντιού (η περιοχή μεταξύ της επιφάνειας κοπής
και του οδηγού βάθους) προσφέρουν μια αλυσίδα πολύ εύκολη στη συντήρηση.
6. Η αλυσίδα SpeedCut™ διατίθεται και με δόντια κοπής full chisel?
Η αλυσίδα SpeedCut™ δεν είναι ακόμη διαθέσιμη με δόντια κοπής full chisel.
Η Oregon διαθέτει την αλυσίδα 20LPX με συμβατικό αυλάκι κοπής και δόντια
full-chisel.
7. Που κατασκευάζεται η αλυσίδα SpeedCut™ ?
Η αλυσίδα SpeedCut™ .325 κατασκευάζεται αποκλειστικά στο εργοστάσιο του
Γκουέλφ στο Οντάριο του Καναδά.
8. Ποια είναι η βέλτιστη γωνία τροχίσματος με λίμα της αλυσίδας SpeedCut™
.325 ?
Η Oregon προτείνει τη χρήση της λίμας 3/16” με άνω γωνία τροχίσματος 35
μοιρών. Η κατάλληλη ρύθμιση για τους οδηγούς βάθους είναι .025”.
9. Τι είναι το Lubritec™?
Το χαρακτηριστικό Lubri-Well™ αντικαθίσταται από την τεχνολογία Lubritec™τη νέα γενιά συστήματος λίπανσης της Oregon. Το Lubritec™ είναι σχεδιασμένο
να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της λάμας και της αλυσίδας, μεταφέροντας
περισσότερο λάδι στις κρίσιμες περιοχές του αλυσοπριόνου όπως στο αυλάκι
της λάμας και στις ενώσεις των πριτσινιών.
10. Από τι είδους ατσάλι κατασκευάζεται η αλυσίδα SpeedCut™ .325 ?
Η αλυσίδα SpeedCut™ .325 κατασκευάζεται από το αποκλειστικό κράμα της
Oregon, OCS01.Το κράμα OCS01 είναι ειδικά σχεδιασμένο για εξαιρετική
αντοχή σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.
11. Ποιο μοντέλο αντικαθιστά η αλυσίδα SpeedCut™ .325 ?
Η SpeedCut™.325 (95TXL) αντικαθιστά την αλυσιδα Οregon 95VPX.
12. Ποια ανταλλακτικά μέρη θα είναι διαθέσιμα για την αλυσίδα SpeedCut™ .325 ?
Η Oregon διαθέτει συνδετήρες, πριτσίνια, οδηγούς και δόντια κοπής για τη
συγκεκριμένη αλυσίδα.
13. Πως αποφεύγεται η διάβρωση στη νέα αλυσίδα SpeedCut™ .325?
Στην αλυσίδα SpeedCut™ .325 εφαρμόζεται ένα νέο ειδικό λιπαντικό από
το εργοστάσιο που αποτρέπει τη διάβρωση. Αυτό το λιπαντικό προσφέρει
εξαιρετική προστασία από τη σκουριά και διευκολύνει στη χρήση της αλυσίδας.

To Oregon® είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Blount, Inc.

14Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τους.

Συχνές Ερωτήσεις : Επαγγελματικές λάμες
χαμηλού βάρους
1. Σε ποιους απευθύνονται οι νέες επαγγελματικές λάμες χαμηλού βάρους?
Η Oregon διαθέτει μια ευρεία γκάμα από επαγγελματικές λάμες χαμηλού
βάρους για ένα πλήθος εφαρμογών και εργασιών.
2. Τι είναι οι λάμες SpeedCut™ ?
Οι λάμες SpeedCut™ διαθέτουν το χαρακτηριστικό στενό αυλάκι της Οregon και συνδυάζονται με την αλυσίδα SpeedCut™ .325. Μαζί συνθέτουν το
σύστημα κοπής SpeedCut™ σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση σε αλυσοπρίονα
έως 55cc.
3. Πως αύξησε η Oregon την αντοχή της μύτης της λάμας?
Οι μηχανικοί της Oregon επανασχεδίασαν τα μέρη της μύτης από την
αρχή. Συνδυάσαμε νέα υλικά και βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής για να
κατασκευάσουμε το καλύτερο γρανάζι λάμας. Το νέο ρουλεμάν με την πλέον
στενή σχεδίαση, αποτρέπει την είσοδο βρωμιάς και συγκρατεί το λιπαντικό
ώστε να μειώνονται οι τριβές.
4. Πως αυξήθηκε η αντοχή στο αυλάκι της λάμας?
Η Oregon® συνδύασε μια βελτιωμένη μέθοδο θερμικής επεξεργασίας με
τη χρήση του κράματος χάλυβα 4150 ώστε να δημιουργήσει τη λάμα με τα
ανθεκτικότερα αυλάκια στη γκάμα της.
5. Πως κατάφερε η Oregon να κάνει τις νέες επαγγελματικές λάμες τόσο
ελαφριές και ταυτόχρονα ανθεκτικές?
Οι μηχανικοί της Oregon χρησιμοποιώντας τεχνολογία της αεροδιαστημικής
βιομηχανίας, κατάφεραν να συγκολλήσουν με απόλυτη συνοχή το εσωτερικό
τμήμα της λάμας από ελαφρύ κράμα αλουμινίου με τα 2 πολύ σκληρά και
ανθεκτικά τμήματα χάλυβα που συνθέτουν την λάμα. Ο νέος σχεδιασμός
δημιούργησε την ελαφρύτερη και ανθεκτικότερη λάμα που έχουμε
κατασκευάσει ποτέ.
6. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση της νέας μεθόδου βαφής της λάμας?
Η νέα μέθοδος χρησιμοποιείται για να αποκλειστεί η παρουσία χρώματος εντός
των αυλακιών της λάμας. Έτσι διασφαλίζεται η σταθερότητα της αλυσίδας,
λιγότερη τριβή και μειωμένες πιθανότητες να βγει απο το αυλάκι της λάμας.
7. Πως λειτουργεί το νέο σύστημα λίπανσης Lubritec™ ?
Το σύστημα Lubritec™ είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει άμεση και επαρκή
λίπανση στα σημεία που τη χρειάζονται περισσότερο. Τα κανάλια λίπανσης
Lubritec™ έχουν την κατάλληλη γωνία ώστε να οδηγούν το λάδι στους
συνδετήρες της αλυσίδας και στο αυλάκι της λάμας, μειώνοντας τις τριβές και
αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας και της λάμας.
8. Που κατασκευάζονται οι νέες επαγγελματικές λάμες χαμηλού βάρους της
Oregon?
Κατασκευάζονται στη νέα αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής, του
εργοστασίου της Oregon που είναι εξοπλισμένο με τη τελευταία λέξη της
τεχνολογίας, στο Φουτσού της Κίνας.
9. Ποια μοντέλα αντικαθιστούν οι νέες επαγγελματικές λάμες?
Οι επαγγελματικές λάμες χαμηλού βάρους αντικαθιστούν τις λάμες Pro-Lite.
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