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73
Vannfast
fett for
åpne gir og
glideflater
• Har svært kraftig vedhengsevne til
metall, og stor motstand mot avslynging og avgniding.

Stol
på at
Omega

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Har høy vannmotstand og vaskes
ikke av under våte forhold.
• Tåler ekstremt trykk (EP) for å beskytte  giroverflater mot sårdannelser, riving, gnaging.
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SPESIELLE FORDELER
Omega 73 vannfast fett for åpne gir gir en værbestandige
beskyttelsesfilm som gir en stillegående girdrift.
• Omega 73 har kraftig vedheng til metallflater - holder seg på
plass også i våte omgivelser.
• Omega 73 opprettholder effektiv smøring ved høye, lave og
varierende temperaturer.
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OMEGA 73 Vannfast fett for åpne gir og glideflater

Omega manufactoring division

• Omega 73 beskytter mot forurensninger, og holder dine
maskiner i drift med maksimal ytelse over lengre perioder.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 73 er det vannfaste fettet for åpne gir som:

• Inneholder høyaktive EP additiver som beskytter mot direkte
metall- til metall-kontakt i tungt belastet utstyr.
• Er utviklet for å mestrere dagens belastnings- og girkrav.

• Er motstandsdyktig mot sjokkbelastninger, trykk, avgniding
og avslynging
• Beskytter mot og reduserer skader forårsaket av: uttørking,
gnaging, riving, sluring, sårdannelser eller gniding.

BRUKSOMRÅDER

Omega 73 er ett spesielt værbestandig fett for åpne gir og glideflater som praktisk talt «klynger» seg fast uavhengig av vind,
regn, sludd, snø ,sol, støv eller andre påvirkninger.
Bruk Omega 73 til: Alle områder der smøremidler med høy
værbestandighet er nødvendig.
Omega 73 finnes i følgende viskositet: NLGI#2, baseolje: 198
cSt 100ºC og NLGI#0.

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