Straight Mineral Gear Oil

SMÖRJTEKNIK

670
Transmissionsolja
Straight mineral gear
Suverän Omega-prestanda får man
först...
- utan det onödiga !
• 100% fin paraffin med en hög renhet, för suveräna mervärden i prestanda
• Växellådsoljan som tål massor av hög värme
upp till 330ºC
• Överlägsen tålighet mot vatten
• Ger betydligt svalare maskiner och högt motstånd
mot skumbildning
• Extra lång livslängd i mycket hård drift
• Livsmedelsklassad
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Omega 670 Straight mineral gear oil, är ett klassiskt mästerverk i Hi-tech arbete.
Ett mästerverk för utrustningar med främst fina känsliga legeringar. Olika metaller som
tillsammans måste ha en helt neutral miljö mot microgalvanisk korrosion.
Att skapa en helt neutral smörjolja utan tillsatser kräver massor med know how. Ska man
uppfylla världens högsta krav - våra egna - krävs lite mer.
Mineralolja, en blandning av hundratusentalet ämnen, där en liten grupp kan vara paraffiner. I vissa mineraloljor finns en paraffintyp med några få riktigt exklusiva sorter. Paraffiner som har det där - lilla extra.
Omega kräver alltid det lilla extra. Produkten ska vara lite bättre, göra mer nytta.
Dessutom skyr vi inga kostnader, sista raden gäller, ...maximal lönsamhet. Och lönsamheten hos 670 baseras på ett teknologiskt hantverk med extrem perfektion.
En perfektion så vi ännu en gång uppfyller vårt mål - bäst för kunden.

Omega 670
Är 100% ren exklusiv paraffin, extra fet, extra stark, extra tålig och
• har mycket hög renhet, dessutom helt vax och partikelfri
• är helt resistent mot vatten och vattenånga
• har extrem temperaturvidd från -24 upp till +330ºC
• har bättre kyl och värmeavledningsförmåga
• ger en tryckstark homogen gasblåsfri oljefilm
• har oöverträffad vidhäftning och mycket fin smörjförmåga
• har en temperaturstabil oljefilm
• har högt oxidationsmotstånd och mycket lång livslängd
• är livsmedelsklassad
670 är mycket mer... en utsökt fin paraffinolja med en smörjförmåga som få, en som ger
maximalt, är skonsam och skapar lönsamhet - i högsta klass.

FAKTA
Omega 670 en mycket fin högpresterande paraffinolja med extra renhet för maximala
krav där främst EP-additiv ej kan användas.
Omega 670 är utmärkt till
• GL-1 växellådor • Ångcylindrar • Hydraulik • Cirkulationsolja • Vacumpumpar
• Och andra applikationer som kräver milda oljor p.g.a. kugghjuls-utformning 		
eller galvaniskt känslig metall som vit, gul, röd eller, de som legeringsämnen.
Överträffar alla AGMA specifikationer fr AGMA 1 - AGMA 8 Comp.

DATA
SAE
Temperaturvidd ºC
º
Oljevisk cSt 40 C (ISO VG)
Färg
Förpackning
Övrigt

90
140
-24 +270 -21 +330
220
460
Bärnsten
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Livsmedelsklassad
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