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FEM ANLEDNINGAR
ATT VÄLJA ECO-TRACKS
ECO-TRACKS BAND GYNNAR BÅDE SKOGEN
OCH DIG SOM JOBBAR I DEN. MED VÅRA
BAND TAR DU DIG FRAMÅT, UPPÅT OCH ÖVER
– OAVSETT UNDERLAG OCH TERRÄNG.

Profilen på tvärjärnet hos bandet MAGNUM, optimerat för att ge lågt rullmotstånd och samtidigt vara skonsamt mot
skog och mark.

#2 FÅ BÄTTRE GREPP
OCH DRAGKRAFT
Vilket underlag du än kör på ger
ECO-TRACKS bättre grepp och
dragkraft. Det beror framförallt på två
saker. Dels på att du får en större kontaktyta än med bara däcken, dels på
den unika utformningen av tvärjärnen
på varje band.

Vi vet att de marker där du arbetar ställer höga krav på prestanda. Vi vet också
att arbetet kan slita hårt på miljön. Därför är våra band framtagna med både
dig och miljön i åtanke. Band som gör ditt arbete lättare, samtidigt som du
skyddar miljön och ser till att skogens återväxt förblir stark.

Storleken och profilen på tvärjärnen
skiljer sig åt och gör varje band optimerat för en viss typ av terräng.

Här kommer fem anledningar att välja ECO-TRACKS.
Välkommen till våra marker.

#3 LÅT DÄCKEN HÅLLA
LÄNGRE

Med band får maskinen större kontaktyta och tyngdpunkten fördelas över ett större område.

#1 KÖR STABILARE OCH LASTA MER
Tack vare en större kontaktyta blir din maskin stabilare och du kan lasta mer.
Din maskin får bättre balans och går stabilare fram genom terrängen.
Stabiliteten minskar risken för att din maskin ska välta. Du kan köra snabbare
och lasta mer utan att behöva oroa dig för att tippa. Det sparar tid och ger en
bättre körupplevelse.

Med band från ECO-TRACKS får
dina däck mer än dubbelt så lång
livslängd. Det är tack vare att bandet
har kontakt med marken och slits
istället för dina däck.
Utan band håller dina däck för
3 500–4 000 timmars körning,
timmar där du dessutom riskerar
punkteringar och andra slitageskador
som leder till att du inte kan jobba.
Med våra band slipper du den typen
av skador och har efter 7–8 000
timmars körning kvar ca 75 % av
livslängden på däcken.
www.olofsfors.com

I spår från däck utan band blir jorden
kompakt, vattnet sjunker inte undan och
återväxten blir sämre.
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Fråga/svar
Bränsleförbrukning
per producerat ton.

Utan band

Med band

#4 SKONA SKOG OCH MARK
ECO-TRACKS band är skonsamma mot skogen och marken där du jobbar.
Med våra band säkrar du skogens återväxt och ser till att den fortsätter att
vara lönsam på lång sikt.
Utan band gräver dina däck ner sig och du lämnar djupa spår i marken
och skador på trädens rötter. Marken blir hårt packad och i spåren samlas
vatten som inte kan sjunka undan. Det här leder i slutändan till att skogens
återväxt och kvalitet blir dålig och dess lönsamhet på sikt minskar
– eller i värsta fall försvinner.
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Vanliga däck
ECO-TRACKS
Skillnaden i bränsleförbrukning mellan
ECO-TRACKS och vanliga däck på
hård respektive mjuk mark.

DRAR ECO-TRACKS MER
BRÄNSLE PÅ HÅRD MARK?

Med band fördelas trycket jämnare mot marken och däcket
gräver inte ner sig lika djupt.

#5 MINSKA BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN

SVAR. En vanlig missuppfattning är
att maskiner med band drar mycket
mer bränsle på fast underlag än
maskiner utan. Det stämmer inte.
En studie genomförd av skogstekno
logiska avdelningen vid SLU Umeå
visar att ökningen är marginell. Och
så fort underlaget blir lite mjukare,
är ECO-TRACKS bränslesnålare. Ju
mjukare underlaget blir, desto mer
bränsle sparar du med ECO-TRACKS.

Med ett ECO TRACKS-band minskar din bränsleförbrukning tack vare att
däcken inte gräver ner sig lika djupt i marken. Maskinen behöver inte
jobba lika hårt och drar därmed mindre bränsle.
PONDUS

Att däcken inte gräver ner sig lika djupt beror på att banden fördelar det
tryck maskinen sätter på marken på ett jämnare sätt.

Make your own way
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