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603
Universal
traktorolje
• Virkelig universal – kan brukes på
praktisk talt alle traktormerker og
-modeller.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Virkelig allsidig - kan brukes på
både motor, gear og hydraulikk .
• Til å stole på - møter og overgår de
fleste produsenters spesifikasjoner.
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SPESIELLE FORDELER
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OMEGA 603 Universal traktorolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 603 universal traktorolje er laget for å fjerne
feilbruk og store lager av forskjellige oljer.

• Omega 603 kan brukes på praktisk talt alle traktormerker og
-modeller og andre landbruksredskaper.
• Omega 603 er like velegnet i bensin som i dieselmotorer,
gear og sluttdrev inntil GL 4, våtbrems, konverter og
hydraulikk.
• Omega 603 møter og overgår de fleste produsenters
standarder.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 603 er den universale traktoroljen som:

• Er laget av de beste parafinske baseoljer som gir en naturlig
høy viskositetsindeks for effektiv bruk hele året.

• Har Megalite tilsetninger som beskytter metalloverflatene, og
reduserer metall til metallkontakten til et minimum.
• Tåler både høye temperaturer og kulde.

• Eliminerer dannelse av gummi, slam og koksavleiringer
- bekjemper oksydasjon og korrosjon.

BRUKSOMRÅDER
Omega 603 er den kostnadseffektive universaloljen som kan
gjøre jobben til fire andre oljer. Risikoen for feiltakelser fjernes,
og man trenger ikke ett stort lager av forskjellige smøremidler.
Omega 603 er grundig testet for å være like velegnet i både
motorer, gear, differensialer, våtbremser, konvertere og
hydraulikksystemer. Bruk Omega 603 på nær sagt alle traktormerker og modeller, samt annet tereng-gående utstyr.
Omega 603 har følgende spesifikasjoner: Allison C4., A.P.I. CE/
SF, GL4, ZF TE-ML-06 og -07.
Omega 603 leveres i følgende viskositeter: 15W40.
Magna Industrial forbeholder seg retten til å
modifisere eller forandre produktet i den hensikt å
forbedre dets ytelse.
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