HD Super Chain Oil

SMÖRJTEKNIK

367
Kedjehusolja HD
HD Super Chain
Grym idag, imorgon också...
• För Harley Davidsons modeller FL, FLT, FXR och FX
med olje koppling, från 1984.
• Håller en extremt intakt och optimal smörjfilm, även
vid hög temperaturer och hög hastighet
• Bygger blixtsnabbt upp en smörjfilm vid kallstart
• Hög vattenresistens och vatten repellering
• Lämplig för användning i ATV och Snöskotrar, för
vilka en motsvarande olja rekommenderats.
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SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omicron 367 HD Super Chain Oil har speciellt tagits fram för Harley Davidson modeller
FL, FLT, FXR och FX for smörjning och skydd av den primära kedjan och oljebadskopplingar, från 1984.

Omicron 367 HD Super Chain Oil h
 ar utvecklats med ett starkt skydd mot korrosion och
avlagringar och dessutom har den hög vattenresistens och vatten repellering. Den håller
en extremt intakt och optimal smörjfilm, även vid hög temperaturer och hög hastighet.
Även vid mycket låga temperaturer, levererar den är en optimal smörjning och mjuka
kallstarter.

FAKTA

Omicron 367 är avsett för det primära växelhuset på Harley Davidson modeller FL, FLT,
FXR och FX med olja koppling, från 1984.
Omicron 367 är också lämplig för användning i ATV och Snöskotrar, för vilka en motsvarande olja rekommenderats.
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
-33 +210
Temperaturvidd C
º
Basoljevisk cSt 40 C
145
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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