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646
Kjedesmøring
• Forlenger kjedenes levetid slik at du
sparer penger.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Holder seg stabil gjennom store
variasjoner i drifts- og temperaturforhold.
• “Megalite”-tilsetningen gjør at
smøringen holder seg på plass.

Importør:

NORSK INDUSTRIOLJE AS

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

SPESIELLE EGENSKAPER

646

OMEGA 646 Kjedesmøring

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 646 kjedesmøring er en olje for bruk på alle typer
kjeder.
• Omega 646 forlenger kjedenes levetid slik at du sparer
penger.

• Omega 646 holder seg stabil gjennom store variasjoner i
driftsforhold og -temperatur.
• Omega 646`s “Megalite”-tilsetning gjør at smøringen
holder seg på plass, og er med på å eliminere skjæring,
slitasje og sårdannelser på kjedene.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 646 er kjedeoljen som:

• Inneholder Omegas “Megalite”-tilsetninger som beskytter
alle metallflater og reduserer metall-til-metall kontakt demper ulyd i kjedene.

• Tåler høye belastningstrykk gjennom et belegg av spesielle
additiver som smører selv uten en hydrodynamisk oljefilm.
• Har en høy temperaturstabilitet - opp til 400°C.

• Fyller ut ujevnheter på nylig installert deler og gir dermed
raskere og bedre innkjøringen, og gir forlenget levetid og
forbedret ytelse.

BRUKSOMRÅDER
Omega 646 er bygd opp av de beste, høyeffektive
bestanddeler. Baseoljen er en høyraffinert parafinsk olje som gir
overlegen smøring og oksydasjonsbeskyttelse under krevende
driftsforhold.
Omega 646 inneholder spesielle mikroniserte
“tørrsmøremidler” (molybden) som er effektive opp til 400°C.
Bruk Omega 646 på alle typer kjeder.
Omega 646 leveres i følgende viskositeter: SAE 40, SAE 50.
Magna Industrial forbeholder seg retten til å
modifisere eller forandre produktet i den hensikt å
forbedre dets ytelse.
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