Industrial Oil Concentrate

SMÖRJTEKNIK

904
Smörjoljeförstärkare
Additiv
Pålitlig drift är ingen lyx, lönsamhet
ingen struntsak...
- Omega, ett lyft för alla
• Ger lönsam kvalité & prestandaökning i andras
växel, transmission och hydrauloljor
• Förbättrar alla fabrikats mineralblandbara
oljor som synteter, mineraler och esteroljor
Ger en starkare och fetare smörjfilm för bättre
• smörjförmåga med mindre nötning
Mer tålighet mot värme, ökar livslängden på såväl
• smörjmedlet som maskinen
Ökar kylförmåga, ljuddämpning, tryckskydd, kor• rosionsskydd och flytförmågan
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SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Omega 904 Industrial oil concentrate,Omega produkter har rakt igenom en högre
kvalitet som gör att det fungerar - längre, bättre och blir lönsammare.
I vår värld har inköpspris föga betydelse - lönsamhet är vårt kodex.
Lönsamhet baserad på Hi-tech inte för teknikens skull - utan för nöjda kunder.
Här går vi långt, vi t.o.m. förbättrar andras oljor. Det har faktiskt hänt att vi rekommenderat andras, när kraven på säkerhet, funktion eller lönsamhet var lägre.
Vi har många visioner men bara ett mål - nöjda kunder - då först blir Vi nöjda.

Omega 904
Förbättrar alla mineraloljeblandbara transmissionsoljor som t.ex mineral, paraffin, syntet
(PAO) och flertalet esteroljor.
Den ökar tåligheten mot hög och låg temperatur, oljan får lägre svärtning och skumningstendens, den tål mer tryck och belastning, den kyler, smörjer och ger bättre vidhäftning,
lägre friktion och ett starkt korrosionsskydd.
Kort och gott, din nuvarande olja förbättras på alla punkter i alla sammanhang.
Förluster är ljud, värme, ljus, rök, vibrationer... energi som inte gör nyttigt arbete. En
växellåda ska ge rörelse, men man får också onyttig värme. Det kostar massor, mer än
ett värmeelement med samma effekt. Det blir så när bränsle / energiförbrukning står för
en del och friktion, nötning, slitage... står för resten...
Därför ska maskiner vara tysta, svala, rök och vibrationfria, - då är de lönsammast.
904 ger mer verkningsgrad - förlusterna minskar. Då ökar maskinens prestanda, den håller
längre, förbrukar mindre energi, blir lönsammare och driftsäkrare.
Förbättra är bäst när maskinen är ny, den håller längre och många fel kan utebli. Bättre
sent än aldrig, är ändå en klok klyscha som håller överallt - även här.
Bättre hydrauldrift, mer tryck i pumpar, lägre växellådsljud, svalare transmissioner, bättre
smörjfilmer som bär och tätar, lägre energiförbrukning...
Räkna inte med Omega-klass, men smörjmedlets standardnivå förbättras betydligt.
Ändå en klar kvalitetsförbättring...
- för driftsäkerhet och förhöjd lönsamhet.

FAKTA

Omega 904 ett sofistikerat EP koncentrat med additiv för hydraulik, växellådor och transmissioner. Utvecklad för att förbättra egenskaper hos alla mineralblandbara oljor i syfte att
ge mer verkningsgrad, d.v.s minska nötning, värme, ljud, vibrationer...
Omega 904 används med fördel till
• Hydraulik • Industri & fordons växellådor • Kardaner • Navreduktioner • Lager
• Variatorer • Hydrostater • Traverser • Gejdrar • o.s.v
Obs : Ej för ATF-automatväxellådor
Även lämplig till smörjsystem som Oljebad, Veksmörjning, Droppsmörjning, Bilsmörjsystem,
Sluten cirkulation, Trycksmörjning, o.s.v
Ett litet tips... blandas väl med minst lika många delar olja före iblandning och tillsätt
blandningen med fördel i ett varmt system under drift.

DATA
Blandningsförhållande

hydraulik 		
: 1:20 - 1:50, (2-5%)
transmissioner : 1:5 - 1:10 (10-20%)
Konsistens
Sirapsliknande - (notera, ett litet tips, ovan)
Förpackning
1L
Övrigt
Livsmedelsklassad
		
We reserve the right to modify or change this product for purposes of improving it`s performance characteristics
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