”Dura Power” Drive-Train & Hydraulic Fluid

SMÖRJTEKNIK

696
Transmissionsolja
Dura Power
Hur man får en maskin att ge mer
och...
- förbruka mindre
• För transmissioner, hydraulik, oljesmorda bromsar, kraftuttag och slutväxlar
• Ger en kraftigt förbättrad verkningsgrad,
- vilket du vill - ta ut mer eller spar bränsle
• Exceptionell stabilitet vid låg temperatur och eliminerar nästan varmkörning vid kallstart
• Maximalt kopplingstryck vid värme, tunga laster,
branta backar t.o.m. allt samtidigt
• Överträffar tillverkarnas kravspecifikationer
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Omega 696 ”Dura power” drive-train & hydraulic fluid, e n riktig light olja främst
utvecklad för den tunga klassen. Den bantar effektivt förluster och i samma stund man
trycker på knappen, ...så rasar kostnaderna.
Det låter som ett mirakelpiller..., men bakom ”Dura Power” finns ett av våra största
utvecklingsprojekt. Ett sammarbetsprojekt med maskintillverkare, tusentals forskningstimmar och mängder av finlir.

Omega 696
Ett smörjmedel av ny kompromisslös teknik. Teknik mot ett mål - driftsekonomi.
En teknik i flera områden där varje del samverkar dimensionellt på ett unikt sätt. Balanserad viskositet, dynamisk friktion, helt nya termer för en ultimat Hi-tech.
Teknologi
utvecklad för intelligent vätsketryckfunktion - så nära perfekt det går.
Vad är en perfekt funktion? Tänk dig... att kopplingstrycket alltid är rätt. En iskall morgon
- direkt iväg, ...likaså den intensivt varma dagen med stora lass, en backe, rätt upp, max
tempo - inte en tvekan, perfekt tryck hela dagen, nästa dag också,
å nästa... det bara går och går....
Precis så är 696:an - den ger mer - slirar aldrig, ...och är mycke roligare.
Ska det fungera lika bra nästa vecka och om några år krävs kvalitet, stabilitet och styrka.
Att det finns - var så säker - oljan tål de krav vi ställt och då duger bara det bästa - extra
ren paraffinolja.
Till och med den har vi förstärkt - ordentligt - skumdämpare, inhibitorer, anti-wear, antioxidanter o.s.v. Allt för att maximera minsta microdetalj.
Driftsekonomi är hög verkningsgrad och beroende av en solid ren hög-smörjande olja
samt en maskin med perfekt tryck. Då får inget bero på slumpen, inget får nötas, speciellt
inte det viktigaste - oljan. Här är Omegas teknologi ovärderlig, att oljan har kraft nog att
hålla i sär ytor och att tekniken maximerar - allt.
- därför har 696 lång livslängd, mycket längre än instruktionsbokens standardkrav.
Gör man rätt får man mycket gratis. Styrkan med 696:an är just styrkan, därmed mångsidigheten och framförallt en fantastisk driftsekonomi - helt på köpet.

FAKTA
Omega 696, ett mångsidigt prestandasmörjmedel utvecklat att förbättra maskinens
verkningsgrad - behålla både den samt oljan i nyskick under mycket lång tid.
Omega 696 är utmärkt till
• Transmissioner • Hydraulik • Hydrostater • Convertrar • ”Våta” bromsar
• Kraftuttag • Slutväxlar • Axlar • och så vidare..
För : •Lastmaskiner • Dumprar • Truckar • Skogsmaskiner • Grävare 			
•Jordbruksmaskiner • Lok • Järnvägsmaskiner • Gruvutrustning
och den överträffar lätt Cat TO-4, AlISOn C-4, API GL-3, GL-4 och många andra...
Omega 696 är fördelaktig i miljöarbetet eftersom verkningsgraden ”ökar”, därmed låg
energiförbrukning, lång livsläng, neutral mot packningsmaterial o.s.v.
Ett litet tips... eftersom den ger ett krafttillskott... gasa mindre än förut... Du har samma
kraftresurser... men ökar maskinlivslängden och optimerar bränsleekonomin.

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

10W
20
30
-32 +248 -30 +250 -30 +280
32
68
100
Grön
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
-
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