Orion 870
Vannbestandig
EP girolje

• Demper girkassestøy og reduserer driftstemperatur,
som øker girets effektivitet
• Henger fast på drev og gir dermed fullstendig smøring,
som forlenger levetiden på giret
• Eliminerer svetting forårsaket av skumming
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• Reduserer slitasje på pakninger forårsaket
av syredannelser i oljen

Orion 870
Vannbestandig
EP girolje

Orion 870 inneholder nøye kalibrerte, ekstremt trykkbestandige tilsetningsstoffer. I tillegg har Orion 870 tilsetninger mot korrosjon, oksidering, vannutvasking og mange
andre som overgår de man finner i ordinære giroljer. De
spesielle EP egenskapene er konstruert for å tåle: Load
Inductance Limited, Compression Displacement, High
Pressure Displacement, Impact Contact Migration, Explosive Migration, Shock Surface Depolarization, Implosive
Fragmentation Impression, Capacitance Reverberation ,
Thermal Conductivity, Contact Chaff.
Orion 870 inneholder et utvalg av friksjonsmodifiserende
tilsetninger. Disse tilsetningene er nylig utviklet og Orion
870 er regnet for å være en av de svært få giroljer som
innehar disse.
Orion 870 har utmerket limited slip egenskaper på differensialer. Vanlige giroljer slynges naturlig ut fra friksjonsområdet. Orion 870 derimot motvirker dette og søker
mot senter, noe som sikrer optimal smøring.
Orion 870 kan brukes i hypoidgir hvor pinjonghjulet er
mindre enn 25 % av kronhjulet eller hvor pinjong – og kronhjulet har mer enn 50 mm differanse. Ordinære giroljer,
selv de som kan oppfyller API GL 4/5 kravene, er ikke i
stand til å oppnå denne ytelse.
Orion 870 er helt motstandsdyktig mot vann. Orion 870
motstår kondens og fuktighet, regn og andre former for
vann og fuktighet uten å bli fortynnet eller forurenset.
Orion 870 reduserer dramatisk støynivået i et girsystem.
Det hindrer slitasje, skraping, "pitting" etc. Disse viktige

årsakene til støy (og slitasje) er i stor grad eliminert og
Orion 870 gir en stillegående girkasse.
Orion 870 reduserer friksjon og slitasje, og dette forbedrer den mekaniske effektiviteten av snekkegir. Orion
870 fungerer som et meget effektivt smørende medium
som reduserer friksjon og temperatur og dermed hindrer
varmoppbygging på kontaktområdene. Denne varmereduksjonen hindrer varmgang i stål- og bronseforinger
som finnes i de fleste snekkegir.
Orion 870 forbedrer effektiviteten av snekkegir med minst
5 %. Det kan gi store energibesparelser. Tannhjulene
i snekkegir mister ca 75 % av sin potensielle effekt på
grunn av varme som genereres av glidende friksjon. Andre
faktorer som forårsaker ineffektivitet er hydrodynamisk
oljefriksjon, lagerfriksjon og andre relaterte friksjonstap.
Orion 870 gir meget lav friksjon, overlegen dispergerende
effekt og dramatisk lavere driftstemperatur på snekkegir.
Disse egenskapene forlenger girsystemets levetid og lar
det operere effektivt med minimal slitasje.
Orion 870 er egnet for manuelle girkasser, hypoide differensialer (spesielt egnet for LS (limited slip), industrielle
girkasser, snekkegir.
Spesifikasjoner
API GL 5, API GL 6, MIL - L - 2105D MIL - PRF - 2105E,
Ford ESW - M2C - 104A , ESW - M2C - 119A , ESW - M2C - 105A .
GM 9985169 , 9985035 , HN1561, Chrysler 3626 , 3654 , 4893
American Motors HM4043, Borg Warner 5M.35 .
Mack GO - H , Mack GO - J, US Steel 224 Cincinatti Milacron,
Agma 250,04 , 251,02
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Orion 870 er en revolusjonerende CTA (Compensatory
Termostat Handling ) girolje som overgår API GL 5 og
GL 6. Svært sjelden kan oljer oppfyller API GL 6 kravet.
Orion 870 kleber seg til metallflatene og holder seg der.
Denne unike egenskapen til Orion 870 har vært forsøkt
kopiert mange ganger - uten å lykkes. Det er alltid en forskjell mellom en kopi og den ekte Orion 870. Orion 870
beholder en fin smørefilm på metallflaten uansett hvor
grundig det er tørket bort. Dette sikrer at Orion 870 beholder en smørefilm uansett. Ordinære giroljer har en tendens til å slynges av metallflaten og det blir en direkte og
ubeskyttet kontakt mellom metallflatene. Dette utvikler
seg til oksidasjon som forårsaker korrosjon.

