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670
Ren
mineral
gearolje
• 100 % ren parafinsk gearolje for
bruksområder med krav til høy
renhet.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Motstandsdyktig mot syre, varme
og ytre slitasje.
• Gir enestående beskyttelse mot
korrosjon og oksydasjon.

Importør:

NORSK INDUSTRIOLJE AS

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

SPESIELLE FORDELER

670

OMEGA 670 Ren mineral gearolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 670 ren mineral gearolje er en helt ren olje laget
spesielt for bruksområder der additiver ikke er anbefalt.

• Omega 670 er en 100 % ren parafinsk gearolje laget for å gi
optimale resultater på utstyr som krever helt rene oljer.
• Omega 670 har større motstandsdyktighet mot syre, varme
og slitasje enn det ordinære naftanske oljer har.

• Omega 670 gir en enestående beskyttelse mot korrosjon og
oksydasjon.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 670 er den rene mineral gearoljen som:

• Er fullstendig motstandsdyktig mot vann og fuktighet.

• Opererer effektivt ved både høye og lave temperaturer, der
ordinære oljer begynner å svikte eller bli ustabile.
• Tåler kontinuerlig drift uten å skumme.
• Holder seg fri for gummi- og slamoppbygging.

BRUKSOMRÅDER

Omega 670 er en blanding av de fineste og mest foredlede
parafinske oljer. I denne foredlingen er løsemidler og voks
fjernet for å oppnå en unik renhet.
Bruk Omega 670 hvor der kreves en ren mineralolje uten EP
tilsetninger.
Omega 670 dekker følgende spesifikasjon: API GL 1.
Viskositet: SAE 90 (ISO VG 220), 140 (ISO VG 460).

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