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699
Automatgearolje
• Gir meget god temperaturstabilitet, tåler temperaturer på
opptil 176ºC.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Gir forlengede skiftintervaller.
• Møter og overgår produsentenes
spesifikasjoner - testet av ledende
bilfabrikanter.

Importør:

NORSK INDUSTRIOLJE AS

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

SPESIELLE FORDELER

699

OMEGA 699 Automat-gearolje

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 699 automatgear olje er en ytelsesforbedret olje
med flere sikkerhets- og kostnadsreduserende egenskaper.
• Omega 699 har en overlegen varmestabilitet - tåler
temperaturer på opptil 176ºC.
• Omega 699 gir forlengede skiftintervaller.

• Omega 699 møter og overgår de fleste produsenters
spesifikasjoner, og er blitt testet av ledende bilfabrikanter.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 699 er automatgearoljen som:

• Har naturlig høy viskositetsindeks som gir topp ytelse året
rundt under alle klimatiske forhold.
• Beskytter mot ødeleggende syredannelser og forbedrer
renheten i systemet slik at man oppnår optimal ytelse.

• Beskytter og forbedrer O-ringenes funksjon, slik at man får
mykere gearing og lengere levetid på gearet.

• Er helt fri for voksdannelser som finnes i ordinære ATF oljer,
og vil derfor ikke gi slam eller karbonavleiringer.

BRUKSOMRÅDER
Omega 699 er en ATF olje som tåler svært høye temperaturer,
gir en lavere driftstemperatur, smører under alle driftsforhold og
gir forlengede driftsintervaller. Omega 699 oksyderer ikke og
gir full beskyttelse mot korrosjon og avleiringer.
Bruk Omega 699 på alle automatgear-systemer som krever
DEXRON III , MERCON eller SUFFIX A type ATF olje. Er også
velegnet i øvrige hydrauliske systemer.
Viskositet: 5W20 (ISO VG 32).
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modifisere eller forandre produktet i den hensikt å
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