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Sågkedjefett
Bio Chain Grease
Ibland är det viktigt med,
				...ingenting...
• Energibesparande med extremt låg friktion
• Biologiskt lätt nedbrytbart innehar miljömärket
Ecolabel of the European Community
• Arbetstemperaturområde - 30ºC - >+100ºC
• Syntetiskt centralsmörjfett med låg förbrukning
• Hög vidhäftning och mycket bra smörjegenskaper
• Bra korrosionskydd och vattenresistens
• Utmärkt som universellt centralsmörjfett
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Omicron 46 Bio Chain Greaseingår i en speciell grupp. Ingår hos oss i den gruppen Professional Grease.
Gruppen utmärker sig i breda produkter med mycket hög kvalitet och prestanda.

Omicron 46
Har den teknik som krävs av en riktig kedje eller gejderfett med
• vidhäftning långt utöver det vanliga
• hög tålighet mot tryck
• oslagbart temperaturområde från -30 ända upp till över +100ºC med en droppunkt
på över 190ºC
• bra penetrations / kryp förmåga
• låg friktion och hög smörjförmåga
• fyller på ny smörjfilm ”automatiskt” - den självläker oljefilmen
• hög korrosionsskydd och bra tålighet mot vatten
...Omicron 46 är utvecklad av en 100% biologiskt nedbrytbar syntetisk esterolja och
naturliga högt utvecklade biologiskt nedbrytbara additiv.
Den är speciell och utvecklad för att sitta fast i de svåraste av smörjmedelssituationer,
stillastående ”rörelse” och hög vinkelhastighet.
Funktionen medför att den klarar både stillastående gejderrörelser vid till exempel virkestransportörer och dessutom sågkedjor med riktigt höga vinkelhastigheter.
Den har dessutom en enastående förmåga att motstå åldring och tåligheten mot värme
är hög allt för att livslängden ska bli den längsta tänkbara. Beträffande smörjförmågan
har 46:an något som gör den till en vinnare i energireduktion med låg friktionskoefficient
och tillsammans med stark slitageskydd borgar den för ökad livslängd på anliggande
maskinkomponenter.
Funktionen styrka och skonsamhet gör den till en verklig vinnare i smörjmedelssammanhang då man söker lönsamhet såväl ekologi som ekonomi.

FAKTA
Omicron 46 ett kedje och wiresmörjmedel för centralsmörjning som redan från stillastående tål mycket höga tryck, vatten och värme. Smörjmedlet nedbringar såväl oljeförbrukningen som kedjeslitaget till ett tekniskt minimum.
Omicron 46 är utmärkt till
• Kedjor • Transportörer • Speciella lagerapplikationer av lågvarvig karaktär
• Wire • Långsamtgående växeltyper.
Ett litet tips... eftersom 46:an ger lågfriktionsfilm för både hög som låg rörelse - passar den
utmärkt för smörjning av alla tänkbara öppna smörjmedelssituationer vid t.ex. sågverk.

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

NLGI 00
-30 - >+100
Litium
400 g 1 Kg 15 kg 55 kg 160 kg
Ecolabel märkt

We reserve the right to modify or change this product for purposes of improving it`s performance characteristics
© 2008 Smörjteknik Norden AB

ODP 46 HL-LHBA

31

