”Two-Stroke Supreme Syntetic Oil
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2-Takt olja
Supreme Synthetic
Massor av styrka och lite till...
kapacitet som behövs...
- i de tuffaste jobben
• Förhindrar nya och förgör gamla avlagringar och
förbränningsrester - till avgaser
• Håller rent och eliminerar uppkomsten av avlagringar oavsett bensinkvalitet
• Ger stabil gång och snabb varvtalsacceleration samt
drift med låg rökutveckling
• För vatten eller luftkylda motorer med eller utan
katalytisk avgasrengöring
• Mycket hög filmstyrka och tål höga temperaturer
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Omicron 630 ”Two-stroke supreme syntetic oil” är konsten att göra en stark och funktionssäker olja när det enkla endast är bäst nog.
Kvaliten vid utvecklingsarbetet är satt till supreme allt för att inget är satt åt slumpen - här
ska det fungera dag ut och dag in universellt, lättblandat, rökfritt oavsett maskinpark.

Omicron 630
Supreme syntetic two stroke oil är utvecklad för högpresterande luft / vattenkylda motorer,
med eller utan katalytisk konverter med eller utan direkt bränsleinblandning eller sk oljeinjektor.
Den mycket starka smörjfilmen hos Omicron 630 är idealisk för professionella högpresterande
motorer när det gäller driftsäkerhet, livslängd och höga höga effektutag.
Omicron 630 Supreme syntetic two stroke oil är lätt att blanda den tål höga temperaturer,
ger perfekt smörjning av kolvar och lager och hållen motorn ren.
Lätt att starta är ett starkt argument liksom skyddet mot korrosion och slitage t.o.m. under
riktigt tuffa förhållanden.
Omicron 630 hjälper motorn att generera maximalt med kraft och är dessutom nästan helt
lukt och rökfri.
Omicron 630 är en olja när det gäller främst enkel hantering, ekonomi, funktion och driftsäkerhet vid höga effektutag vid professionell användning - känner du igen dig ?
Välj då 630:an - den är ”rätt val”

FAKTA
Omicron 630, är en tvåtaktsolja med låg rökutveckling framtagen för luft eller vattenkylda kylda 2-taktsmotorer som kräver stark smörjfilm och jobbar med höga temperaturer
Omicron 630 kan med fördel användas till
• Snöskotrar
• Motorcyklar, motocross
• Gräsytemaskiner
• Mopeder
Överträffar : JASO FC (Low Smoke) - ISO-L-EGD - API TC+ Piaggio SI - TISI

DATA
Temperaturvidd ºC
º
Basoljevisk cSt 40 C
Färg
Förpackning
Övrigt

-21 +100
90
Brun
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Blandning 1:50 om inte annat föreskrivs

We reserve the right to modify or change this product for purposes of improving it`s performance characteristics
© 2008 Smörjteknik Norden AB
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