Break Fluid Dot 5.1 ABS SX

SMÖRJTEKNIK

697
Bromsvätska
Dot 5.1 ABS SX
En sak är noll till hundra på ett ögonblick...
- Snabbt från hundra till noll en annan...
• Främst till ABS och ASR bromssystem
• Låg viskositet vid kyla och hög kokpunkt för säker
bromsfunktion vid behov
• Mycket skonsam mot bromssystemets komponenter
• Smörjer effektivt bromssystemets samtliga delar
• Hygroskopisk (blandar sig med vatten) vilket säkerställer mot isproppar under kalla betingelser
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SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omicron 697 Breake fluid Dot 5.1 ABS SXingår i en speciell grupp med extrema krav.
I en grupp där 697 sätter en mycket hög nivå i klassen säkerhet - World wide.

Omicron 697
Bromsvätskan som utvecklats för att överträffa alla kända fabriksstandarder, en styrka som
gör att den bl.a är lämplig till alla typer av ABS eller ASR bromssystem.
Det normala är att alla våra produkter skall ha mycket lång till att de ska hålla maskinens
livslängd - det gäller inte här...!?
Här gäller säkerhetstänkande och ev vatten som kommer in i ett bromssystem ska bindas
till bromsvätskan så att isproppar i systemet aldrig skall kunna inträffa så länge som bytesintervallerna hålls på fordonet. När det handlar om säkerhet finns inget ekonomitänkande så
om det plötsligen ökar i bromsvätskebehållaren mellan intervallerna betyder det inte vinst,
utan vatten finns i systemet och allt ska ur och nytt fräscht 697 ska i.
Säkerhet, funktion, driftsäkerhet... ord som är synonyma med oss - inget är lämnat åt slumpen
- oavsett situation. Inköpet kan givetvis bli lite dyrare, men för våra kunder är driftssäkerhet
lönsamt - att det fungerar säkert - alla dagar - överallt.
Omicron 697, ett verkligt bevis på säkerhet. En hygroskopisk syntetiska bromsvätska med
en temperaturvidd i världsklass.
Ord som låter bra men den viktiga aspekten är våt kokpunkt dvs vatteninblandat, riktigt hög
givetvis vilket är viktigt i system utan asbest där temperaturen successivt byggs upp under
hård körning. Korrosionsskyddet är starkt, det har med andra ord egenskaper som skyddar
systemet under lång tid - allt för en lång driftssäkerhet.
Med gedigna krav på säkerhet - allt är kvalitetssäkrat...

FAKTA
Omicron 697 en teknologiskt mycket avancerad bromsvätska för främst ABS och ASR
system vilken har hygroskopiska egenskaper bundet till ett starkt korrosionsskydd.
Omicron 697 är utmärkt till alla typer av fordon som :
• Lastbilar • Bussar • Taxi • Ambulanser • Polis • Brandförsvar • Servicefordon
• Gaffeltruckar • Personbilar • Militära fordon • Racing • etc
Bromsvätskan specificeras som
SAE J 1704, ISO 4925 och överträffar Dot 3, Dot 4, Dot 5.1
Den är blandbar med alla i serierna Dot 3, Dot 4, Dot 5,1
Omicron 697 inte blandbar med Dot 5 (siliconbaserad)

DATA
Dot
Kokpunkt ºC
º
º
Basvisk cSt -40 C, -100 C
Färg
Förpackning
Övrigt

5.1
+275
803, 2,2
Mörk
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Påverkar lack
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