HD SUPER Chain+Gear Oil

SMÖRJTEKNIK

366
Kedjeolja HD
HD Super C+G
Vi vet att det är insidan som räknas...
• Transmissions och kedjeolja speciellt utvecklad för
Harley Davidson XL och XR, från 1971 och nyare
• Skonsam med stark oljefilm
• Bygger blixtsnabbt upp en smörjfilm vid kallstart
• Skyddar mot korrosion, oxidation och skumbyggnad
• God smörjning från låg temperatur
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SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omicron 366 ”HD SUPER Chain+Gear Oilär en transmissionsolja med utmärkt smörjning utvecklad för Harley Davidson
366 HD SUPER Chain+Gear Oil är utvecklad för växellådor och det primära kedje växelhuset som arbetar under hög hastighet / lågt vridmoment liksom låg hastighet / högt
vridmoment.
Omicron 366

Är en transmissionsolja som
• skyddar mot korrosion
• skyddar mot oxidation
• skyddar mot skumbildning

• skyddar mot slitage
Transmissionsoljan har också god flytbarhet vid låg temperatur samt hög smörjfilmstyrka
vid hög temperatur.
...helt enkelt en teknologi skapat för HD ...

FAKTA

Omicron 366 är en transmissionsolja från mjuk drift upp till - högsta prestanda - under
maximalt tuffa förhållanden för främst Harley Davidson.
Omicron 366 HD SUPER Chain+Gear rekommenderas främst för kraven i Harley Davidson modeller XL och XR, från 1971 och nyare men är också utmärkt till många andra
fabrikat, förutsatt att inte API GL-5 är föreskrivet.
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
40
º
Temperaturvidd C
-27 +211
º
Basoljevisk cSt 40 C
89
Färg
Amber
Förpackning
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Övrigt		
We reserve the right to modify or change this product for purposes of improving it`s performance characteristics
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