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606
Multigrade
hydraulikkolje
• Multigrade olje for hydrauliske
systemer som krever høy viskositet.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Laget for svært lang levetid - opptil
10 år.
• Høy skjæringsmotstand og
viskositetsindeks - sikrer full
effektivitet ved alle temperaturer.
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SPESIELLE FORDELER

606

OMEGA 606 Multigrade hydraulikkolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 606 Multigrade hydraulikkolje er en kvalitets
mineralolje, laget for å motstå selv de tøffeste driftsforhold over
lange perioder.
• Omega 606 er en multigrade olje for hydaulikksystemer
som krever høy viskositet.

• Omega 606 er laget spesielt for lang levetid - opptil 10 år.

• Omega 606 har en høy skjæringsmotstand og
viskositetsindeks, som gir effektivitet ved både høye og lave
temperaturer. Dette sikrer trygg, konstant ytelse.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 606 er multigrade hydraulikkoljen som:
• Inneholder additiver som hindrer skumming og
vannemulsjoner.

• Inneholder spesielle oksydasjonshindrende additiver som
beskytter mot rust og korrsjon, forhindrer slamdannelse,
beleggdannelse og gummioppbygging.
• Nøytraliserer alle former for syredannelse.

• Inneholder Omegas unike Megalite tilsetninger som beskytter
alle metalloverflater og reduserer metall-til-metall kontakt, og
forlenger dermed utstyrets levetid.

BRUKSOMRÅDER
Omega 606 har blitt utviklet for å klare de tøffe kravene til
moderne høyeffektive hydrauliske systemer, hvor
toleransegrensene ofte er små. Omega 606 innholder
antislitasjeadditiver som beskytter kostbart utstyr, og reduserer
reparasjoner og driftsavbrudd.
Omega 606 har høy motstand mot vanninnblanding. Dette
gjør at man opprettholder full smøring selv om det er vann til
stede.
Omega 606 leveres i følgende viskositet: SAE 10W40 (ISO VG
100).

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