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608
Kjede- og
vangolje

• Opprettholder full smøring selv ved
innblanding av vann.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Svært motstandsdyktig mot
oksydasjon - beskytter metall mot
korrosjon.
• Har en høy filmstyrke - holder
under harde påkjenninger.

Importør:

NORSK INDUSTRIOLJE AS

Østerdalsgaten 1J • 0658 OSLO
Tlf.: 22681766 • Fax: 22678010

SPESIELLE FORDELER

608

OMEGA 608 Kjede- og vangolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 608 kjede- og vangeolje holder kjeder og vanger i
drift under vanskelige forhold uten at metall-til-metall kontakt
oppstår.
• Omega 608 opprettholder full smøring selv ved
innblanding av vann.

• Omega 608 er svært motstandsdyktig mot oksydasjon beskytter metall mot korrosjon.
• Omega 608 har en meget høy filmstyrke - holder under
harde påkjenninger.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 608 er kjede- og vangeoljen som:

• Inneholder Omegas unike Megalite-additiver som legger et
beskyttende belegg på metallflatene, og gir en vesentlig
reduksjon i metall-til-metall kontakten.

• Gir en overlegen vedheft - renner eller slynges ikke av, holder
seg på plass der den skal.
• Motvirker hakkede, sprekte og knekte kjeder, samt slitte
kjedebaner.
• Har ingen ubehagelig lukt, og vil ikke irritere øynene.

BRUKSOMRÅDER
Kjeder og vanger som opererer under krevende forhold, trenger
pålitelige smøremidler med lang levetid. Omega 608 har en
høy filmstyrke som beskytter kjeder og vanger mot både slitasje
og korrosjon.
Omega 608 er en unik blanding av utvalgte baseoljer og
effektive tilsetninger som motstår ekstreme trykk. Dette vil gi
vesentlig forlengede serviceintervaller på utstyret, og redusere
vedlikeholdet og driftstans.
Eksempler på bruksområder for Omega 608: Alle typer kjeder,
transportband, motorsager, vanger og andre glideflater.
Omega 608 leveres i følgende viskositeter: SAE 30, 40, 50.

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