Nautic Monograde ST Engine Oil
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443
Motorolja
Nautic Monograde
Att upptäcka horizonten är spännande...
- men här ska hem kännas tryggt
• Singlegradeoljan för tungt belastade dieselmotorer
med och utan turbo liksom stationära motorer
• Ger stark, fet, tät smörjfilm
• Kan även användas som transmissionsolja, eller som
hydraulolja.
• Erbjuder bra skydd mot slitage, korrosion, slam och
skum
• Även till för dieselmotorer med högre svavelhalt
(upp till 0,5%).
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Omicron 443 ”Nautic Monograde ST Engine Oil”kompromisslös teknologi som töjer
gränser och ger möjligheter som tar dig ända fram ...varje dag.
Omicron 443 Nautic Monograde ST 30 och 40 engine oil är speciellt utvecklad för lätt till
tungt belastade dieselmotorer med och utan turbo liksom stationära motorer. Denna olja
är också lämpad för dieselmotorer som körs på diesel med högre svavelhalt (upp till 0,5%)
Tekniken hos 443 är ingenjörskonst av absolut världklass. Inte för teknikens egen skull,
utan för att din driftsekonomi blir vad man förväntar sig.
En marinmotor är belastad i ständig uppförsbacke den ligger m.a.o. nästan alltid hårt
belastad. Därför är basoljan i 443 synnerligen värmetålig och den har en stark rengörande
och skyddande kapacitet. Detta förhindrar sotavlagringar och sedimentation på kolvar,
ventiler och i förbränningsrum.
443 har också bra skydd mot slitage, korrosion, slam och skumm, samtidigt som den är
stabil även vid höga temperaturer och förhindra förtjockning av oljan.
Motoroljan har dessutom extrema skumdämpare. En kombination som ger en urstark
gasblåsfri oljefilm som lätt klarar krafterna i fullfart under lång driftstid.
Den monograde uppfyller även API CF-2, som är föreskriven för 2-takts motorer, i synnerhet Detroit Diesel. Notera att det finns zink i additivpaketet och denna olja ska därför
inte rekommenderas i Detroit motorer som har silverpläterade delar.
En riktigt fullmatad prestanda med bl.a oxidations, dispergent och detergent skydd, feta
starka oljefilmer, termiskt tålig paraffinolja med suverän värmeöverföringsförmåga... helt
enkelt en förstklassighet för överlägsen driftsekonomi och som håller motorn i toppskick
och oljan smidig...
...varje dag i hård drift

FAKTA
Omicron 443 är utvecklad från lätta till de extremaste driftsförhållandena som uppkommer i kraftiga marina, stationära eller mobila superladdade turbodieselmotorer.
Omicron 443 kan även fördelaktigt användas i ”vanliga” såväl Diesel som Bensin motorer
och i andra komponenter där stark motorolja efterfrågas t.ex i växellådor.
Omicron 443 överträffar många motortillverkares specifikationer, API SG/CF/CF-4 och CF-2,
ACEA E2 (02), MB 228.0 och 227.0, MAN 270, ZF-02C, CCMC: G2/D4/PD1, MIL-L-2104E,
MIL-L-46152 B/C, Ford: ESE-M2C-153C (SF/CD)
Ett litet tips... vid oljebytet - skölj ur maskinen med Omicron 907 så får den nya oljan
börja arbeta i en ren fin maskin med perfekta förutsättningar

DATA
SAE
Temperaturvidd ºC
Basoljevisk cSt 40ºC
Färg
Förpackning
Övrigt

30
40
>-18 +222 >-15 +237
95,5
149,2
Bärnsten
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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