Two-Stroke Super Outboard Oil

SMÖRJTEKNIK

640
2-Takt olja
Super Outboard
Kasta dina pengar i sjön...
....både roligt och lönsamt
• Konstruerad för hård utombordsdrift
• 100% extra fin bas-olja
• Får motorn att varva mer - fortare
• Hög värmeteknik för maximala toppeffekter
• Både för inblandning och sk oil-injection
• Designad med... ”det bästa som går att få”
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Omicron 640 Two-Stroke super outboard engine oil. Nu är du i framtiden, i ett 2-takts
sortiment av världens mest högteknologiska oljor. En värld av mer och bättre som måttstock, där extra ingår och inget saknas - välkommen.

Omicron 640
En perfekt två-taktsolja är lika enkel som avancerad, den ska - smörja, explodera och
försvinna under loppet av ett ögonblick,..
- Den ingår i vår 2-takts serie, den här kallas Super Outboard - gissa varför ?
Inte för att spara soppa - du kan det - men knappast den enda anledningen till varför
man köper våra 2-taktsoljor.
Den här följer tesen ”less is bore” - känslan över mer, muskler, slitageskydd, lönsamhet...
Ett vettigt förslag varför man vill ha nivån - top of the line...
Att nå dit kräver teknik, mer än det vanliga. Har man krav på riktig tävlingsprestanda,
finns det. Lägger vi också till klass och kvalitet - då inser man att ”less is bore”.
Omicron 640 är framställd av extra fin basolja olja. Att den är ren kan vi garantera, allt
för att motorn ska förbli i nyskick så länge det någonsin går. Den här jobbar med microsmörjfilm, ett tunt mycket stark och skyddande barriär av en högsta kvalitet under
alla förhållanden. Barriären märks, friktionen är nästan obefintlig, därför varvar motorn
mer - fortare.
Här handlar om ett fundament av säkerhet för både miljön och maskinen så att målsättningana uppnås.
Som en askfri högt renad 2-taktsolja och ett riktigt högpresterande additivpaket som
borgar för en ren välsmord motor, dessutom innehåller den ett mycket starkt korrosionsskydd. Så pass att det tål saltvatten både under och efter lagring
Den är självblandande t.o.m. när det är vinter och blandningen håller utan att separera
- och blandning är egenskaper som går som en röd tråd igenom 2-takts serien..

FAKTA
Omicron 640 en nästan lukt och rökfri högpresterande två-taktsolja för främst utombords
motorer, både direkt bränsleinblandning och sk oljeinjektor. Den är utvecklad främst för
hård professionell drift men är också utmärkt för racing.
Omicron 640 lämpar sig utmärkt för
• Utombordare • Go-kart • Stockcar • Motocross • Snöskoter • Motorsågar • o.s.v
Överträffar kraven från API TD / CEC-TSC-4, NMMA: TCW 3
Omicron 640 inblandningsmängden i bensin 1:100: eller vad som rekomenderas av
tillverkaren.

DATA
Temperaturvidd ºC
-18- +102
º
Basoljevisk cSt 40 C
44
Färg
Förpackning
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Övrigt		
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