Super Power CHF

SMÖRJTEKNIK

707
Styrservo olja
Power CHF
Samma känsla i pole position...
- som i cool position...
• Föreskriven av flertalet stora biltillverkare
• Hög viskositetsindex som håller oljans tjocklek inom
ett balanserat område i såväl kyla som värme
• Temperaturvidd <-55 - +155ºC
• Smidig växlingsfunktion - fin smörjförmåga
• Okänslig mot vatten
• Mycket lång livslängd - Ekonomisk
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SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omicron 707 Super Power CHF
Att uppfylla en känsla är den svåraste uppgift en teknokrat kan få. Vilka är de matematiska formlerna för smidighet, elegans, mjukhet, komfort, kvalitet, action, sportighet...
...att helt enkelt få en olja med rätt balanserad spänst i alla tänkbara situationer.
Det låter som en dröm - i en framtid. Men framtiden dyker upp fortare än vi anar. Hos
oss är framtiden vardag och den enkla dagen är förbi när utveckling bara handlade om
olja, syntet, additiv och prestanda.

Omicron 707
Är en mycket rätt speciell produkt men oerhört viktig och mycket energi har därför lagds
på att få den till något som är i närmaste perfekt ur funktionshänseeende.
Krasst pratar vi om en hydraulolja. Men teknologiskt om något helt annat något som
kräver det där lilla extra, som att styrningen fungerar lika avsett vilken väderleken är.
Kalt eller varmt undanmanövrar och fullständig kontroll på styrningen har viss betydelse,
något som man framförallt märker när det behövs.
Det är här tekniken kommer in. Att smörjmedlet tål... att det smörjer och flyter på ett bra
sätt. Med ett viskositetsindex på 300 och med en lägsta temperatur på under 55 minus
kommer man långt - men overkill känns rätt trevligt ibland.
Livslängden är ett annat kapitel liksom påverkan på gummi och packningar, det hänger i
alla fall knappast på 707:an utan här styrs snarare bytestiden utav vad fordonstillverkaren
rekommenderar.
Vatten kokpunkter är annat som är ovidkommande eftersom tåligheten här är toppklass.
Omicron 707 är som klippt och skuren åt uppgiften och konstigt vore det annars när det
handlar om ”Power CHF”

FAKTA
Omicron 707 en resistent longlife långlifeolja utvecklad för att ge styrhydrauliken fin
smörjning och perfekt funktion i arktiskt som tropiskt förhållande.
Omicron 707 är utmärkt till
• Styrhydraulik för de senaste specifikationerna hos
• Audi/VW • Porsche • Rolls Royce• Skoda/Seat • BMW • Mercedes Benz• Deutz • MAN
• Nissan • Peugeot • Fendt • Saab • Volvo • Opel etc
Överträffar: DIN 51524 part 2; ISO 7308. Audi/VW: VW TL 521 46 (G002000/G004000),
BMW 81 22 9 407 758, Deutz 2940929, MAN 3623/93, Nissan, Peugeot B 71 2710, Fendt
X902.011.622, Porsche, Saab, Rolls Royce, Volvo STD 1273.36, Mercedes Benz 345.0,
Opel B0400070

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

<-55 +155
18,7
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
-

We reserve the right to modify or change this product for purposes of improving it`s performance characteristics
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