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680
Spesialolje
for
snekkegear
• Laget spesielt for snekkegear - øker
driftseffekten med opptil 8 %.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Betydelig reduksjon av metall til
metall kontakt - forlenger levetiden
på gearkassene.
• Gir svært effektiv smøring, og
bedre gearfunksjon.
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SPESIELLE FORDELER

680

OMEGA 680 Spesialolje for snekkegear

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 680 Spesialolje for snekkegear sikrer topp ytelse i
moderne snekkegear.
• Omega 680 er laget spesielt for snekkegear, og øker
effekten med opptil 8 %.

• Omega 680 reduserer metall til metall kontakt betydelig og
reduserer dermed slitasjen, forlenger gearkassens levetid og
eliminerer reparasjon og dødtid til ett minimum.
• Omega 680 gir svært effektiv smøring og bedre
gearfunksjon.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 680 er spesialoljen for snekkegear som:

• Ikke angriper kopperbaserte komponenter som er vanlig i
snekkegear.

• Øker kraftoverføringseffekten vesentlig, og vil derfor redusere
energiforbruket og redusere kostnadene.
• Reduserer og eliminerer behovet for utskiftning av
gearkomponenter gjennom hele gearets levetid, også ved
forlengede skiftintervaller.

BRUKSOMRÅDER
Omega 680 er laget spesielt for å redusere friksjon og slitasje i
snekkegear, øke den mekaniske effekten og forlenge levetiden til
kostbart utstyr.
Omega 680 er en effektiv gearolje som reduserer friksjonen i
kontaktflatene og forhindrer dermed varmeoppbygging i gearet.
Denne temperatur-reduksjonen gjør at gearet kan være i drift i
lengere intervaller.
Bruk Omega 680 i alle snekkegear.
Omega 680 finnes i følgende viskositetet: SAE 90 (ISO VG 220).
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