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Gaffelolja
Fork Oil
En ny nivå...
- fågel, fisk och mittimellan
• Hög presterande gaffelolja - för höga krav
• Smörjförmåga som eliminerar stickslip
• Snabbt luftsläpp och hög tolerans mot skumning
• Temperaturvidd -40 - +200ºC
• Högt viskositetsindex för drift på en jämn nivå
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Omicron 312 ”Fork Oil”.är framgaffel och stötdämpar olja utvecklad för hård tävlingsdrift. Den är tänkt för racing men är utmärkt för andra typer av drifter då man ”bara”
söker en följsam gång.

Omicron 312
I serien hittar du ett flertal viskositet och troligen den som maskinen kräver beroende
på vilket motstånd du önskar.
Exempelvis så inriktar sig 312 på höga effektuttag vilket man kan avläsa på oljans flampunkt. Samtidigt så lämpar sig produkten utmärkt vintertid då lågtemperaturegenskaperna
går långt ner på skalan. Att serien är lite extra är något du kommer att märka när då vi
ansträngt oss att göra oljansegenskaper i yppersta klass.
Den är utvecklad för att bl.a
• ge bra luftsläpp
• ge minimal skumning
• ge lång livslängd
• ge starkt korrosionskydd
• motstå hög temperatur
• ge däcken bra anliggning mot underlaget
• minimera anti-fade
• ...
...en teknologi skapat för verkligheten, ... - när du vill ha det bästa

FAKTA
Omicron 312 är en dämparolja för såväl on-som off-road där tuffa förhållanden och högt
tempo ingår i vardagen - men lika utmärkt när du vill ge din on-eller off-road i vardagen
en suverän dämpning.
Omicron 312 är utmärkt för alla typer av on-och off-road maskiner liksom stora effektutsatta dämpare inom industrin.

DATA
ISO VG
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning
Övrigt

15
32
46
-42 +180 -40 +200 -36 +216
16
32
46
Amber
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L

We reserve the right to modify or change this product for purposes of improving it`s performance characteristics
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