Omega 612 12.06.02 612brosj.p65

612
Universal
hydraulikkolje
• En virkelig flerbruksolje - med
hundrevis av bruksområder.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Anti-magnetisk oppbygging - vil
ikke tiltrekke metallstøv eller
metallpartikler.
• Enestående smøring - inneholder
antislitasje- og antirusttilsetninger
for fullverdig, langtidsvirkende
beskyttelse.
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SPESIELLE FORDELER

612

OMEGA 612 Universal Hydraulikkolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 612 Universal hydraulikkolje er en ypperlig
sirkulasjons-, hydraulikk-, og flerbruksolje som takler de fleste
vanskelige forhold.

• Omega 612 er en virkelig flerbruksolje - med hundrevis av
bruksområder.
• Omega 612 har en anti-magnetisk oppbygging - vil ikke
tiltrekke metallstøv eller metallpartikler.
• Omega 612 gir enestående smøring - inneholder
antislitasje- og antirust-tilsetninger for fullverdig,
langtidsvirkende beskyttelse.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 612 er den universelle vedlikeholdsoljen som:

• Har en høy viskositetsindeks - viskositeten forblir konstant
gjennom temperatursvingninger og oljen beholder sin
struktur upåvirket av varierende forhold.
• Inneholder skumhemmende tilsetning for å sikre en høy
terskel for skumdannelse - også ved høye temperaturer.

• Inneholder spesielle tilsetninger som sikrer at oljefilmen
opprettholdes - motstår avslynging ved høye hastigheter.
• Er laget kun av den fineste tilgjengelige baseolje, motstår
ekstremt trykk.

BRUKSOMRÅDER
Omega 612 har en høy viskositetsindeks for å sikre en sterk
oljefilm og et lavt flytepunkt, slik at den har en høy yteevne
selv under de vanskeligste driftsforhold.
Bruk Omega 612 til alt hydraulisk utstyr og til:
• kjedebaner • lager • gear • elektriske motorer • dreiebenker
• lukkede gear • momentomformere • trykkeriutstyr • trykkerimaskiner • smøring av alt fabrikksutstyr
Magna Industrial forbeholder seg retten til å
modifisere eller forandre produktet i den hensikt å
forbedre dets ytelse.
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