Industrial Hydraulic Oil

SMÖRJTEKNIK

606
Hydraulolja
Multigrade
Öka farten, lyft mer, gräv snabbare
eller spar bränsle...
- verkningsgrad i Omega-klass
• Har en livslängd på upp till eller över 10 år
• Maximerar hydraulikens verkningsgrad så maskinen - antingen ökar i hastighet eller minskar
i bränsleförbrukning ... välj själv
• Separerar blixtsnabbt både vatten och luft
• Designad att överträffa krav från alla fabrikat av
pumpar och system
• Mycket lönsam

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

122

™ - The Omicron™ trade mark is the
property of Smörjteknik Norden AB
and its associated companies

Grundat 1906 ett av Sveriges äldsta smörjmedelsföretag

INFO

606

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB, Utjordsvägen 14, 802 91 GÄVLE, Tel 077-1234567, Fax 026-107 107, info@smorjteknik.se, www.smorjteknik.se

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omega 606 Industrial hydraulik oil.Omega har kanske världens mest högteknologiska
oljor - inte för teknikens egen skull, utan för att ge produktiviteten nya gränser.
Och Omega 606 ger hydraulik en helt ny temperamentsfull dimension...
- att gräva snabbare - ökad styrka - lång livslängd - sänkt bränsleförbrukning...
...helt enkelt - mer verkningsgrad.

Omega 606
Teoretiskt är hydraulik enkelt. I ena änden, en motor som via en pump levererar energi
genom en solid vätska. I den andra någonting som avger motorns energi i form av t.ex
tryck eller vridmoment. ...Så enkelt är det, ...Om inte förluster fanns.
Förluster är skadlig energi som blir kvar t.ex i form av värme, därför kyler man...?!
Vår teknik - minimerar förlusterna - den ser till att mer energi utnyttjas.
606:ans innehåll ger m.a.o hydraulsystemet en helt ny klass, en stor del av de ”nor-mala”
förlusterna blir nyttigt arbete, maskinen presterar mer och blir driftsäkrare.
606:an gör mer, för den är utvecklad runt en mycket viskositetsstabil multigrade tillsatt
paraffinolja med hög filmstyrka. Oljan är dessutom extra filmförstärkt med Omegas
megalite-teknik och har uppgraderats med en ny typ skumdämpare, tåligare oxidations
och korrosionsskydd, starka anti-wear tillsatser, snabba demulgatorer... - inte för förlusternas egen skull - utan för - att ge hydrauloljan...
...en livslängd på upp till och över 10 år med bibehållen hög verkningsgrad ! ! !
Ärkefienderna korrosion, vatten och skumning har också eliminerats. 606:an separerar
direkt - både vatten och luft. Den flyter effektivt genom ledningarna, såväl i varm som
kall temperatur. Korrosionsskyddet är maximalt och neutraliserar all syrabildning, rost
och oxidation - effektivt - dessutom långvarigt.
Utvecklad med smörjförmåga och slitageskydd som förtjänar en egen broschyr. Dyrt
pumphaveri, glöm ordet, här är kvalité som gör driftsäkerheten - rutinmässig.
Stannar kvar - ger exceptionell skonsamhet mot slangar, tätningar, packningar och o-ringar.
606:an kan mer och har en livslängd upp till 10 år...
...och då existerar bara högsta kvalitets krav - våra egna.

FAKTA
Omega 606 en högsmörjande - long life - multigrade hydraulolja utvecklad för högpresterande hydraulsystem med maximala driftsäkerhets krav.
Omega 606 kan med fördel användas till :
• alla typer av hydraulsystem • Vickers • Racine • Poclain • DenISOn • Mannesmann...
Omega 606 ger stabilt hög verkningsgrad under sin livslängd och man kan förvänta sig
en bränsle / energi kostnadsreduktion jfr mot normalt på mellan 10 - 20%
Ett litet tips... utnyttja våra fria oljeanalyser systematiskt så vet du konditionen, inte bara
hos oljan... vi ser även hur systemet mår.

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

10W-40
-33 +240
97
Röd
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
-
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