Snow Sport Syn 4-T Engine Oil
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311
4-T Motorolja
Snow Sport Syn
Hur bra det kan bli...
- vi sätter inga gränser
• Hög presterande motorolja - utvecklad för 4T skoter
• Utmärkt vid höga effektuttag
• Mer skydd och billigare drift
• Tål värme upp till och över 220ºC
• Omicron 311 har så mycket racingteknik som tyvärr
inte syns... men den märks
SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906
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SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omicron 311 ”Snow Sport Syn Engine Oil”. är modern syntetisk motoroljeserie utvecklade speciellt främst åt fyrtakts högpresterande snöskotrar
311 Snow Sport Syn Engine Oil är tänkt för racing men är utmärkt för andra typer av drift.

Omicron 311
I motoroljeserien hittar du ett flertal viskositeter och troligen den som maskinen kräver
beroende på vilken effekt den belastas med. Exempelvis så inriktar sig10w-60 på höga
effektuttag och höga motortemperaturer. 0w-__ är inte aktuellt här, när effektuttagen
blir höga är det en fördel med en minder mängd viskositetsindexförbättrare. Att serien
är lite extra är något du kommer att märka när då vi ansträngt oss att göra motoroljansegenskaper bättre än någonsin.
Den är utvecklad för att ge
• en jämnare tomgång, bättre acceleration, högre fart
• mindre motorvibrationer, ventilslammer och kamaxelbuller
• medger lätt drift och gjord för höga varvtal
• mer kilometer per liter bränsle
• reducerat motorunderhåll
• mindre rök i avgaserna
• störningsfri drift även vid hård belastning
• solid oljefilm som skapas av en sofistikerad skumdämpare
• mer värmetålighet och stabil lågfriktionsfilm
• perfekt inkoppling och starkt skydd för växellådan
• bättre driftsekonomi, högre kapitalutnyttjandegrad...
...en teknologi skapat för effekt, ... - när du vill ha det bästa

FAKTA
Omicron 311 är en racingserie för 4-T snöskotrar där hög effekt - tuffa förhållanden
och höga varvtal ingår i vardagen - men lika utmärkt när du vill ge din skoter i vardagen
en suverän motorolja.
Omicron 311 är utmärkt för alla 4-takts skotrar med eller utan turbo, kompressor etc.
Omicron 311 överträffar API: SL och förberedd för de senasta avgaskraven
Ett litet tips... vid oljebytet - skölj ur maskinen med Omega 907 så får den nya oljan börja
arbeta i en ren fin maskin med perfekta förutsättningar.

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

5W-30
5W-40
5W-50
-42 +219 -33 +221 -42 +223
68,9
89,3
126
Amber
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L

10W-60
-36 +226
182
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