Super Engine Oil Additive

SMÖRJTEKNIK

909
Motoroljeförstärkare
Till alla motoroljor
Vi vill inte slå rekord, bara...
- förbättra din motorolja och
		
- minska dina kostnader
• Förbättrar ALLA mineralblandbara motoroljor som
syntet (PAO), mineral och estrar
• Bättre smörjning, vidhäftning, tätförmåga, värmeledning, slitageskydd & lägre friktion
• Sänker olje och bränsle-förbrukningen
• Stärker kraftigt oljans rengörande förmåga och skyddar mot att smuts avlagras
• Får kamaxlar, lyftare och transmissionskedjor... att
fungera ”ljudlöst”
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Omega 909 Super engine oil additive.Omegas produkter är Hi-tech - World wide.
De driftssäkrar - skapar funktion - och ger helt enkelt bättre lönsamhet.
Där i ryms massor... miljö, glädje, totalekonomi... att det man har utnyttjas bättre, att
maskinen blir säkrare, håller längre, kostar mindre... det betyder också bättre acceleration, reserver för fart och massor av - ännu mer... Power.

Omega 909
Faktum är att 50% av alla maskiner är bättre än medelvärdet. Chansen att man tillhör
den sämre halvan är m.a.o hög. Med dåligt underhåll, enkla smörjmedel o.s.v då är man
där. En upplevelse man kan bespara sig, speciellt när det börjar bli ”nya motorljud” som
tickande ventiler, lagerljud, kamaxelknack...
Nya ljud beror på något, dålig dimensionering, låg kvalitet på underhåll, vanvård... Men
ofta är det undermåligt smörjmedel och haveriet är verklighetens kvitto.
Att man på vägen dit har högre bränslekostnad, gör knappast situationen roligare.
När ska det gå sönder ? I princip aldrig, det bör hålla till plåten rostat sönder och gör
det, om man är duktig. Omega når långt, vår målsättning är 6-10 ggr mer. För vi har alltid
mer kvalité, ibland högre produktpris - och vi är lönsam - var så säker.
Nöjda kunder, kunder som köper våra fördelar - så jobbar vi. Köps ändå motoroljan av
någon annan - kan man ändå bli rätt nöjd. 909 förbättrar kvalitén på alla andras motoroljor och de får betydligt bättre prestanda. Den stärkta motoroljan når inte riktigt
Omega-klass, men Du har fått en duktig förbättring.
Kamaxelknack är ett vanligt motorfel som oftast orsakas av undermålig motorolja.
Lite 909 i oljan och ljudet försvinner nästan alltid. 909 är så stark att det normalt skapas
film nog för en skadad kamaxel... Tänk dig då... nyttan på en hel ?
909 har 22 additiv alla i toppklass för en bättre smörjning, lägre friktion, ökad kylförmåga,
värmetåligare olja, viskositetsstabilitet, renare motor, bättre vidhäftning o.s.v.
Egenskaper som betyder tätare motor, bättre kompression, mer kraft, hastighet och
acceleration, lång livslängd, låg bränsle och oljeförbrukning, tystare motor, mjuk drift...
- många Omega styrkor - som håller motorn fri från överraskningar.

FAKTA
Omega 909 ett sofistikerat koncentrat av 22 motoroljeadditiv utvecklat att förbättra - alla
- mineraloljeblandbara motoroljor, såväl synteter, mineraloljor som estrar.
Paketet förbättrar motoroljans verkningsgrad, därmed minskar dess förluster så motorn
blir tystare, kyls bättre, blir renare, ger mer kraft, drar mindre bränsle och olja.
Omega 909 används med fördel till
• alla mineraloljeblandbara motoroljor som syntet - estrar - mineraloljor för alla 		
typer av 4-takt diesel - bensin - gas drivna motorer • Kolvkompressorer
Omega 909 tillsätts antingen direkt i en varm motor under gång eller blandas ut med
samma mängd motorolja, därefter i den kalla motorn.
Ett litet tips... kan användas som förstärkning av oljefilmen, så skada som redan finns
bromsas upp och avlastas. I de flesta fall förbättras kamaxelknack, ventiltick, fastbrända
kolvringar, lagerljud... ...helt suverän om motorn först sköljs med Ω 907.

DATA
Blandningsförhållande

Miljö
Förpackning
Övrigt

Personbilar
1:20 		
(5 %)
Tyngre drift
1:5 - 1:20
(5-20%)
Fartyg, lok
1:20		
(5%)
Kan användas i miljöarbetet, verkningsgradsvinst
200 ml 1 L
Flytbarheten ökar om koncentratet värms		
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