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631
Høykvalitets
motorolje

• Laget av rene, nøytrale, parafinske
base oljer fra Pennsylvania som gir
overlegen ytelse.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• En virkelig allsidig olje, kan brukes i
nær sagt alle motorer.
• Gir en overlegen smøring og
langtidsbeskyttelse.
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SPESIELLE FORDELER

631

OMEGA 631 Høykvalitets motorolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 631 høykvalitets motorolje, er en motorolje som
kombinerer høyraffinerte baseoljer med en spesialutviklet
additivpakke, noe som gir fenomenale resultater.

• Omega 631 er laget av rene, nøytrale, parafinske baseoljer
fra Pennsylvania som gir overlegen ytelse.

• Omega 631 er en virkelig allsidig olje som kan brukes i nær
sagt alle motorer, fra de lette småbiler til de største «muskelbiler».
• Omega 631 er laget spesielt for overlegen smøring som
beskytter vitale motordeler bedre og lengre.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 631 er høykvalitets motoroljen som :

• Inneholder Omegas unike Megalite tilsetninger som beskytter
metalloverflater for å redusere metall til metallkontakt.
• Inneholder additiver som gir svært god resistans mot
oksydasjon og korrosjon.

• Har spesielle rensende og spredende additiver som holder
alle motordeler fri for skadelige avleiringer.

• Har en høy viskositetsindeks som gir overlegen beskyttelse
under alle temperatur og klimatiske forhold.

BRUKSOMRÅDER
Omega 631 er en nøytral motorolje laget for å gi : høy renhet ,
lang levetid, høy motstand mot oksydasjon og korrosjon og en
overlegen smørestandard.
Bruk Omega 631 i bil, båt og landbruksutstyr. Velegnet i alle
typer motorer, også rotasjonsmotorer.
Omega 631 dekker følgende spesifikasjoner: API SH,SJ,CF.
ACEA A2, B3.
Viskositet: 10W40, 20W50.
Magna Industrial forbeholder seg retten til å
modifisere eller forandre produktet i den hensikt å
forbedre dets ytelse.
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