Slide Way Lubricant

SMÖRJTEKNIK

408
Gejder & kedjeolja
High Performance
Svaret på de flesta krav...
...alla styrkor förpackad i en
- stark olja
• Mycket stark oljefilm som står emot hög belastning
eller låg hastighet
• Kraftig vidhäftning som håller i smörjoljan i riktigt
hög hastighet t.ex motorsågkedjor
• Minskar oljeförbrukningen avsevärt
• Bättre vattenresistens - alltid närmast metall med
vattnet utanpå, ”svår att spola av”
• Utmärkt till både kedjor och gejdrar
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Omicron 408 Slideway Lubricant ingår hos oss i den gruppen - professionell oils.
Gruppen utmärker sig i breda produkter med mycket hög kvalitet och prestanda.
Omicron 408 Slideway oil, en tuff länk i den avancerade uppgiften låghastighetssmörjning.
Vår lösning är faktiskt mer avancerad än så, för den gör precis samma sak i högre fart.
Något som i förlängningen betyder - flexibilitet, maximal nytta och besparingar.

Omicron 408
Gejdersmörjning är speciellt. I ”normal” smörjning finns det vektorkrafter dels som
lyfter och dels riktat i färdriktningen. Gejdersmörjning är ren rak rörelse och saknar den
uppåtriktade kraften. Principen är som att maskinelementet vill ploga bort smörjmedlet
smörjmedlet oavsett hastighet.
En yta är mikroskopiskt alltid lite ojämn vilket hjälper smörjmedel som gejderoljor att
skapa uppkrafter. Det utmärkande för bra gejder oljor är vidhäftning här gäller inte ”less
is more” här gäller ”less is bore”.
Den riktigt starka vidhäftningen som Omicron 408 har gör att smörjmedlet sitter ordentligt
och dessutom bildar det en lågfriktionsfilm mycket snabbt. Funktionen gör att fenomen
som slip-stick är eliminerat redan från mycket små rörelser. Den mjuka gången utmärker
408 liksom även smörjfilmens styrka att skydda och bära mycket stor kraft.
I hop med vatten bildar 408:an en VO emulsion. Med andra ord den hamnar alltid närmast
metall med vattnet utanpå. Den reppilerar också vatten som en gås en styrka som är extra
fiffig, för den sitter ordentligt vid spolning - allt för en klok sparsamhet.
För vem vill ha en massa läckolja i skäremulsionen, på marken eller vad det nu är ?
Rostskyddet är pålitligt. Förutom att oljefilmen ligger som en barriär på metallen så är
den förstärkt med ett nytt - supereffektivt - korrosionsskydd.
Omicron 408 är helt enkelt en mycket bra gejderolja när man ställer höga krav på funktion och ekonomi.

FAKTA
Omicron 408 en extremt vidhäftande gejderolja med låg friktion, antistickslip och slitageskydd. Ett smörjmedel som i första hand har utvecklats för långsamtgående rörelser
med höga tryck, men har lika suverän funktion i höga vinkelhastigheter.
Omicron 408 kan med fördel användas till
• Gejdrar • Maskinstyrningar • Kranutskjut • Trissor • Rullar • Ramsågar
• Transportörkedjor • Motorsågar • Bearbetningsmaskiner • Smörjkannan
• Kedjor för tryckerimaskiner, motorcyklar, cyklar • Gruvmaskiner • o.s.v
Ett litet tips... eftersom den sänker förbrukningen, kolla så det finns en justerings ”skruv”
för smörjmängden - om inte - installera en så slipper du överdosera.

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

10
20
90
-12 +211 -12 +240 -12 +257
32
65,8
223
Bärnsten
20L 60 L 205 L 1000 L
-
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