Universal Lubricant & Hydraulic Oil

SMÖRJTEKNIK

612
Maskin/Hydraul olja
Super Longlife
En tungviktare med stora muskler eller en riktig finlirare...
- en olja som ingen annan
• Universaloljan med en prestandanivå som många
specialsmörjmedel knappast når
• Utvecklad för mycket lång livslängd
• Vatten resistent - ”Nollskummande” - Tål hög
värme - höga tryck - har fin smörjförmåga
• Balans mellan flytförmåga och vidhäftning som
bildar skola för hydraul och centralsmörjning
• Extremt skonsam mot tätningsmaterial och antistatiskt uppbyggd - för renare olja
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Omega 612 Universal lubricant & hydraulic oil,smörjmedlet som kan mer än andra
och tål mer än flertalet. Ett avancerat exempel i mångfald. Den är aldrig fel och alltid
verksam ...nästan hur länge som helst.
Bli inte överraskad av funktionen, 612 är så. Ett av våra tekniskt mest avancerade smörjmedel - med en teknik som når... högre produktionsresultat.

Omega 612
Omega Laboratories har utvecklat en unik anti-wear, som är förenlig och blandbar med
många uthålliga prestandahöjande funktioner.
Så låt oss presenterar Omega 612...
...smörjmedlet som kan mer. Ett avancerat exempel i dynamik i klassen flexibilitet. Användbar till nästan allt - med många reserver - i beredskap.
Den har perfekt balans mellan viskositet och vidhäftning. Hög verkningsgrad i ledningarna
och utmärkt vidhäftning på maskinelementen. Funktioner som ger rätt smörjning oavsett
system och tillförlitlighet i såväl hög som låg temperatur.
Den starka paraffinoljan har förstärkts med ett nytt antiförslitningsskydd. Vilket förklarar
varför den fina smörjfilmen har så kraftfull smörjförmåga. En smörjsäkerhet som utmärkt
klarar hårda till mycket hårda drifter - på rätt sätt - mycket längre.
Renhet utan vatten, partiklar och gasblåsor är en annan styrka som sätter 612 i en unik
driftsäkerhetsklass. En renhet skapad av ämnen som förebygger och har hög tålighet mot
vatten, vattenemulsion, ”svärtning”, skumning, partiklar...
Renhetsfunktionen skapar mer livslängd och är i grunden den unika antistatiska uppbyggnaden. En riktig Hi-tech funktion som repilerar smuts, partiklar, allt. För bättre smörjning
och renare system - system med högre driftsäkerhet.
Tekniken hos 612 är faktiskt ett eget kapitel. Trots stora muskler är den samtidigt en
elegant lirare med känsla, en känsla som skonsamt behandlar och smörjer fin metall,
känsliga legeringar, gummi, läder...
612 ger en nivå med gränser bortom gränserna,
...helt enkelt ett gränslöst smörjmedel med flexibilitet som få.

FAKTA
Omega 612 är utvecklad för främst industriella drifter med tyngdpunkt på styrka,
mångfald, hög verkningsgrad och långa livslängder.
Omega 612 är utmärkt till
• Självsmörjande- / Brons- / Kul- / Glid- / Rull- / Ring- / Babbitt- / Nål-lager
• Kapslade kedjor / Raka kugghjul / Dubbla-enkla snäckväxlar / Koniska kugghjul
• Moment omvandlare • Hydraulik • Poclain • Elmotorer • Rotations kompessorer •
Tryckeriutrustning • Härdning • o.s.v
Följande smörjsystem
• Badsmörjning • Veksmörjning • Droppsmörjning • Cirkulationssmörjning
• Trycksmörjning • Manuell smörjning
Omega 612 kan också med fördel användas i hydraulik med högre varvtal än 1800 rpm
eller tryck överstigande 250 bar.

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

5
10
20
-30 +201 -30 +225 -27 +243
15
32,5
67,5
Bärnsten
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Livsmedelsklassad

30
40
-24 +261 -30 +264
101
151
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