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690
Super EP
gearolje
• Demper gearkassestøy og reduserer
driftstemperatur.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Henger «fast» på tannhjulene og
gir dermed en fullstendig smøring.
• Eliminerer svetting og lekkasje fra
pakninger forårsaket av skumming.
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SPESIELLE FORDELER

690

OMEGA 690 Super EP gearolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 690 EP gearolje er en revolusjonerende CTA
(Compensatory Thermostat Action) gearolje som overgår API GL
4, GL 5 og GL 6 kravene.
• Omega 690 gir overlegen smøring og friksjonsreduksjon,
demper støy i gearkasser og reduserer driftstemperatur.

• Omega 690 henger «fast» på tannhjulene og gir dermed en
fullstendig smøring, og forebygger slitasje.
• Omega 690 eliminerer svetting og lekkasjer fra pakninger
forårsaket av skumming.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 690 er EP (Extreme Pressure) gearoljen som:

• Er svært stabil og gir effektiv beskyttelse mot avleiringer,
fortykning og avslynging.

• Har en effekt som hindrer oljen i å emulgere med vann, og
gjør det lett å drenere ut kondensvann fra gearkassene.
• Forhindrer metall til metall kontakt, noe som betydelig
forlenger gearkassens levetid.

• Forebygger syredannelser i gearkassen slik at optimal ytelse
oppnås.

BRUKSOMRÅDER
Omega 690 er utviklet for stor allsidighet. Brukes på både
kjøretøyer og industrigear, samt andre områder med ekstreme
trykksbelastninger.
Omega 690 er laget av kun de aller beste tilgjengelige
baseoljer og tilsetninger, som gir ekstra høy høyt flammepunkt,
spesielt god varmemotstand og en forbedret naturlig
smøreevne.

BRUK OMEGA 690 TIL:
Kjøretøyer; transmisjoner, kraftoverføringer og
differensialer,også de som trenger «Limited Slip»
spesifikasjon (LS).
Industri; alle typer gear hvor EP olje blir anbefalt.

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