Chain And Way Lubricant

SMÖRJTEKNIK

608
Gejderolja
High Presure
Sitter som lim, stannar kvar, räcker
längre, tål mer
- enkla ord - avancerad olja
• Urstark oljefilm som står emot hög belastning eller
låg hastighet
• Kraftig vidhäftning som håller i smörjoljan i riktigt
hög hastighet t.ex motorsågkedjor
• Minskar oljeförbrukningen avsevärt
• Bättre vattenresistens - alltid närmast metall med
vattnet utanpå, svår-avspolad
• Luktfri, nästintill rökfri, en klar fördel för ögon
och hals - livsmedelsklassad
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Omega 608 Chain and way lubricant,en tuff länk i den avancerade uppgiften låghastighetssmörjning. Omegas lösning är faktiskt mer avancerad än så, för den gör precis
samma sak i högre farter.
Något som i förlängningen betyder - flexibilitet, maximal nytta och besparingar.

Omega 608
Är som klippt och skuren för sin uppgift. Den har ett nytt sätt att arbeta, ett mycket
bättre. En klibbig extremt vidhäftande oljefilm med extra hög hållfasthet arbetar mellan
ytorna oavsett hastighet.
Som en laståsna - envis och stark. Egenskaper skapade av en stark oljefilm, vår unika
Megalite-teknik och mäktiga anti-wear tillsatser.,
Framgången sitter främst i Megalite-tekniken. Den eliminerar genomstick av metallytans
asperiter. Med finfördelad dynamisk megalite blir ytorna släta och oljefilmen får plötsligt
oanade möjligheter att blixtsnabbt, mycket tidigt bilda en homogen stark lågfriktionfilm.
En fin oljefilm, en duktigt fet med optimala smörjegenskaper.
Med högsmörjande paraffin, mäktiga anti-wear tillsatser och Megalite skapas ett högtrycksskydd som bär tyngd redan vid startögonblicket. Funktionen är fenomenal, det syns
på gejdrarnas mjuka rörelse. Eller kedjorna som håller mycket längre.
Det är ett högtrycksskydd värt namnet, som ger - mycket låg oljeförbrukning.
I hop med vatten bildar 608:an en VO emulsion. Med andra ord den hamnar alltid närmast
metall med vattnet utanpå. En styrka som är extra fiffig, för den sitter
ordentligt vid spolning - allt för en klok sparsamhet.
För vem vill ha en massa läckolja i skäremulsionen, på marken eller vad det nu är ?
Rostskyddet är pålitligt. Förutom att oljefilmen ligger som en barriär på metallen så är
den förstärkt med ett nytt - supereffektivt - korrosionsskydd.
Gejderoljan 608 har ovanligt många samverkande styrkor. Utmärkta egenskaper för långtidsverkande urstark smörjning - mer skydd - och klart bättre lönsamhet.

FAKTA
Omega 608 en extremt vidhäftande gejderolja med låg friktion, antistickslip och slitageskydd. Ett smörjmedel som i första hand har utvecklats för långsamtgående rörelser
med höga tryck, men har lika suverän funktion i höga vinkelhastigheter.
Omega 608 kan med fördel användas till
• Gejdrar • Maskinstyrningar • Kranutskjut • Trissor • Rullar • Ramsågar
• Transportörkedjor • Motorsågar • Bearbetningsmaskiner • Smörjkannan
• Kedjor för tryckerimaskiner, motorcyklar, cyklar • Gruvmaskiner • o.s.v
Ett litet tips... eftersom den sänker förbrukningen, kolla så det finns en justerings ”skruv”
för smörjmängden - om inte - installera en så slipper du överdosera.

DATA
SAE
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning
Övrigt

30
40
50
-24 +237 -24 +255 -23 +257
100
150
220
Bärnsten
400 ml spray 1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Livsmedelsklassad
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