glideway grease

Highpresure

SMÖRJTEKNIK

72
Högtrycks fett
Universal Offroad
Universellt, stark, bra vidhäftning...
- lämpliga ord
• Hög tålighet mot vibrationer
• Resistent mot vatten och ger ett mycket starkt
rostskydd
• Låg friktion och högt antiförslitningsskydd för lång
livslängd och låga underhållskostnader
• Stark i värme och kyla ner till <-30ºC
• Lång livslängd och extrem vidhäftning
• Utmärkt i centralsmörjsystem m korta ledningar
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Omicron 72 Highpresure glideway grease. ett höglastfett med en fantastisk vidhäftning som elegant motstår de mycket svåra... höga trycken.
Men det är ett riktigt entreprenadfett med smustavvisning och vidhäftning som få.....

Omicron 72
här har vår uppgift varit att ta fram speciella egenskaper. Här gäller det en verkligt häftig
vidhäftning och trycktålighet.
72:an har en vidhäftningsförmåga på metall som är fantastisk - den är nästan omöjlig att
gnida eller spola bort. Sitter som limmad och den sitter där
Den är sannerligen gjord för att motstå påfrestningar och den stannar kvar trots chockbelastningar, extrema presskrafter, centrifugering i så väl kyla som värme. M.a.o den tål
misshandel, den är helt enkelt vansinnigt urstark.
72:an har en relativt hög temperaturbeständighet men det viktigaste bra köldegenskaper
och den tål vatten - hur mycket som helst.
Förnämligast av egenskaper är ändå vidhäftningen, den sitter där den blev satt som limmad. En synnerligen viktig egenskap i öppna bussningar som kontinuerligt utsätts för
stötbelastning.
Användar mässigheten är? universal är ett perfekt ord. Men när det gäller riktigt långa
bussningar eller penetreringsförmåga i kedjor vintertid, små vinkelrörelser etc. där finns
det andra som är tänkta att använda - fett med lite mindre vidhäftning och tunnare basolja.
Den här är utvecklad för entreprenadmaskiner av alla de slag - med slag och i princip
överallt där rörelserna ligger i normalläget eller långsammare.
72:an är läckert limegulgrön, något man får på köpet liksom att den är byggd med kvalitet
utan genvägar - bra pris också alltid trevligt... Eller hur !

FAKTA
Omicron 72 ett fett speciellt utvecklat med hög vidhäftning för entreprenadmaskiner
och öppna ytor med höga tryck i fuktiga miljöer.
Omicron 72 kan med fördel användas till
• Kugghjul • Öppna Glidytor • Kugg kopplingar • Bussningar • Traverser
• Räls • Timmer transportörer • entreprenad • Pappersindustri
• Stålverk • Värmeverk • Överallt på ”tunga” öppna glidytor
Omicron 72 är ett mycket användbart fett på offshore utrustning, färjor och fartyg.

DATA
Konsistens
Arbetstemperatur ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Förtjockare
Förpackning
Övrigt

NLGI 2
-30 +120
Special Ca
400 g 1 Kg 15 kg 55 kg 160 kg
För bl.a. centralsmörjning (korta ledningar)
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