Super Safe Brake Fluid

SMÖRJTEKNIK

747
Bromsvätska
Silicone Dot 5
Fart, action... är riktiga höjdare...
- om...
...alla länkar har klass
• Sannolikt säkraste bromsvätskan i världen
• Extremt lång livslängd
• Vattenbeständig och säker för lacker
• Starkt korrosionsskydd
• Tål extremt låga och höga temperaturer
• Med upp till 40% ökad bromsförmåga
SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

226

™ - The Omicron™ trade mark is the
property of Smörjteknik Norden AB
and its associated companies

Grundat 1906 ett av Sveriges äldsta smörjmedelsföretag

INFO

747

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB, Utjordsvägen 14, 802 91 GÄVLE, Tel 077-1234567, Fax 026-107 107, info@smorjteknik.se, www.smorjteknik.se

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omicron 747 Super safe brake fluidingår i en speciell grupp med extrema krav.
I en grupp där 747 definitivt är ”best of the best” i klassen säkerhet - World wide.

Omicron 747
Bromsvätskan som utvecklats för att överträffa alla kända fabriksstandarder, Knappast bara
en prestigesak utan främst ett kriterie för säkerhetsnivå och 100%:ig tillförlitlighet.
En statistisk garant är att i princip allt når en ändpunkt. En aspekt som möts av Omicrons
nivå i funktionstänkande - samma säkerhet - under hela livslängden.
En till statistisk verklighet är att hälften av alla system är sämre än den andra halvan och av
den sämre halvan är minst 2,5% i den riktigt kritiska zonen. En verklighet som betyder höga
förutsättningar för driftsstörningar eller haverier.
Om, när eller hur ofta störningar inträffar, beror på kloka inköp och det förebyggande underhållets kvalitetsnivå. Driftsstörningen i sig är en viktig väckarklocka och haveriet ett kvitto
på att kvalitetsnivån bör ses över.
I vissa system, t.ex bromssystem, där är haveri eller driftstörning en säkerhetsrisk. Säkerhetssystem bör aldrig ens få chansen, för den dag det utsätts för maximal belastning, är också
samma dag då sannolikheten för haveriet - är som störst.
Säkerhet, funktion, driftsäkerhet... ord som är synonyma med Omicron - inget är lämnat
åt slumpen - oavsett situation. Inköpet kan givetvis bli lite dyrare, men för våra kunder är
driftssäkerhet lönsamt - att det fungerar - alla dagar - överallt.
Omicron 747, ett verkligt bevis på säkerhet. En vattenresistent bromsvätska baserad på silicon med en temperaturvidd i världsklass. Korrosionsskyddet är starkt, det har med andra
ord egenskaper som skyddar systemet under lång tid. De regelmässiga bytesintervallena har
747 reducerat fullständigt - allt för en lång driftssäkerhet.
Neutralt genomsyrar 747, säker mot lack, fullständigt dielektrisk, säker mot gummi, extrem
lagringsmässighet, skonsam o.s.v. Givetvis också fantastisk funktion som t.ex upp till 40%
bättre inbromsningsförmåga och minimal hjullåsningspotential.
Med gedigna krav på säkerhet - allt är kvalitetssäkrat...
- inte ens namnet 747 är slump.

FAKTA
Omicron 747 en teknologiskt mycket avancerad bromsvätska med extrema long life
egenskaper för alla typer av fordon. Utvecklad för att överträffa alla världens säkerhetsspecifikationer.
Omicron 747 är utmärkt till alla typer av fordon som :
• Lastbilar • Bussar • Taxi • Ambulanser • Polis • Brandförsvar • Servicefordon
• Gaffeltruckar • Personbilar • Militära fordon • Racing • Motorcyklar (HD) etc
Överträffar: Dep. of the Army, MIL-B-46176, FMVSS-116 DOT 5, Automotive All Weather

DATA
Dot
Temperaturvidd ºC
º
Wet boilingp cSt 40 C
Färg
Förpackning
Övrigt

5
<-40 +288
>175
Lila
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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