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89
”Ultra Heavy
Duty” fett for
glide- og
rullelagre
•

Eksepsjonell motstand mot høye
trykkbelastninger.

Stol
på at
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Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Spesialmikset base med multikomplekst
fortykningsmiddel.
• Utviklet uten additiver som kan gi
forurensninger i fettet.
• Utmerket motstand mot korrosjon og
utvasking.
• Forlenger levetiden på lagre og utstyr som er
utsatt for fuktige miljøer og harde
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belastninger.
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SPESIELLE FORDELER
Omega 89 “Ultra Heavy Duty” fett for glide- og
rullelagre er spesielt utviklet for å tilfredstille profesjonelle
brukeres behov for effektivt fett for lagre som opererer under
høye belastninger.
• Omega 89 har spesialmikset base med multikomplekst
fortykningsmiddel som egner seg spesielt godt til
kombinasjon av EP-egenskaper (Extreme Pressure) og
motstand mot utvasking.
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• Omega 89 inneholder ingen additiver som kan skape
forurensinger i fettet og reduserer faren for slaggstoffer i
lagre og utstyr.

• Omega 89 er utmerket pumpbarhet på grunn av
det spesielle fortykingsmiddelet. Fettet er dermed meget godt
egnet til bruk i sentralsmøreanlegg til hardt belastet utstyr.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 89 er ”Ultra Heavy Duty” fett beskytter og smører
praktisk talt alle typer lagre som ofte er utsatt for svært høye
belastninger og går i fuktige miljøer.

• Omega 89 er bevist å tåle ikke mindre enn 800 kgf i
”Four Ball-test”. En enestående lastebærende egenskap for å
beskytte lagrene mot meget høye belastninger.
• Omega 89 gir utmerket motstand mot utvasking og
korrosjon for å beskytte lagre som går i fuktige miljøer, noe
som er vanlig i industrien.
• Omega 89 kan benyttes på lagre som går under høye
belastninger og i medium til høye hastigheter over et bredt
temperaturområde (fra -30 0C til 150 0C).

BRUKSOMRÅDER
Omega 89 forlenger service- og smøreintervallene på lagre og
utstyr som er tungt belastet og opererer under krevende forhold.
Bruk Omega 89 til å smøre og beskytte glide- og rullelagre som
er hardt belastet og benyttes i for eksempel: agribransjen,
sementfabrikker, entreprenører, gruvedrift etc.
Omega 89 er egnet for sentralsmøreanlegg som takler NLGI#2.
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