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57
Universalfett for
lager og
bolter
• Utviklet for å tåle kraftige støt og
ekstreme trykk.

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• ”Megalite” tilsetninger og andre
additiver sikrer enestående ytelse.
• Motstår vann og beskytter dermed
mot korrosjon og oksydasjon.
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Østerdalsgaten 1J • 0658 OSLO
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OMEGA 57 Universalfett for lager og bolter

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

SPESIELLE FORDELER
Omega 57 Universalfett for lager og bolter er virkelig et
”flerbruks smøremiddel” utviklet for å gi optimale resultater
både på chassissmøring, boltsmøring, lagersmøring og de
fleste andre smørepunkter.

57

• Omega 57 er utviklet for å tåle kraftige støt og ekstreme
trykk.
• Omega 57 inneholder ”Megalite” tilsetninger og andre
additiver som sikrer enestående ytelse.Det dannes en
slitasjehindrende film som minimere metall mot metall
kontakt.
• Omega 57 er konstruert for å gi høy vannmotstand, og
beskytter overflaten mot korrosjon og oksydasjon.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 57 universalfettet som:

• Løser problemer med rullelager hvor varme, vann og
ekstreme driftsforhold er tilstede.

• Gir den største ”sikkerhetsmarginen” - har et drypppunkt
på 249°C.
• Danner en forsegling mot smuss, støv og vann.

• Er superklebrig – vil ikke bli slynget ut, og beskytter lager og
bolter under alle forhold.

BRUKSOMRÅDER
Omega 57 har sin “tøffhet” fra sine parafinske baseoljer. Disse
baseoljene inneholder fibre som gir en innebygd styrke som
det ikke finnes noen målestokk for. Omega 57 er bearbeidet
for å gi en rask inntregning inn i lager med små klaringer.
Bruk Omega 57 som et “flerbruks smøremiddel” på alle
smørepunkter.
Omega 57 er også egnet for røffe bruksområder på grunn av
dets utmerkede forseglingsfunksjon som beskytter mot vann
og smuss.
Magna Industrial forbeholder seg retten til å
modifisere eller forandre produktet i den hensikt å
forbedre dets ytelse.
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