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59
Sentralsmørefett

• Utviklet spesielt for
sentralsmøresystemer.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Blir ikke hardt - er alltid pumpbart.
• Motstår ekstremt trykk, og kraftige
sjokkbelastninger.
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OMEGA 59 sentralsmørefett

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

SPESIELLE FORDELER
Omega 59 Sentralsmørefett er utformet for å gi full
pumpbarhet ved lave temperaturer.
• Omega 59 inneholder fortykningsmidler som ikke endrer
konsistens ved temperaturforandringer. Disse er spesielt
utviklet for sentralsmøresystemer.

59

• Omega 59 vil ikke bli hardt, og gir den høyeste standard for
pumpbarhet gjennom lange rør, noe som er helt nødvendig
for å kunne stole på sentralsmøresystemet.
• Omega 59 vil ikke «skille seg» selv under ekstremt trykk og
kraftige sjokkbelastninger.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 59 er sentralsmørefettet som:

• Har høy varmemotstand, smeltepunktet er ca 40°C høyere
enn ordinært fett.
• Har ett svært høyt oljeinnhold, noe som sikrer full
pumpbarhet.

• Inneholder Omega’s patenterte Megalite tilsetning som gir
ett beskyttende lag over alle metallflater, og motvirker friksjon og slitasje.
• Har høy motstandskraft mot vann og utvasking - spesielle
additiver sørger for god beskyttelse mot korrosjon og
oksydasjon.

BRUKSOMRÅDER
Omega 59 opprettholder en riktig konsistens slik at det lett lar
seg pumpe gjennom rørene, samtidig som det har en god
smøreevne. I standard tester har Omega 59 vist en konsistensforandring av fettet på mindre enn 10 % der andre produkter
blir opp til 25 % tynnere. Rulletester viser at Omega 59
fortynnes mindre enn 14 % der ordinært fett fortynnes så mye
som 50 %.
Omega 59 kan brukes i alle sentralsmøresystemer som er
dimensjonert for NLGI #2 fett. Omega 59 er like effektivt i
manuelle som i automatiske sentralsmøresystemer.
Omega 59 leveres i følgende viskositet: NLGI # 2.
Anbefalt temperaturområde: Fra -23°C til + 249°C.

Magna Industrial forbeholder seg retten til å
modifisere eller forandre produktet i den hensikt å
forbedre dets ytelse.
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