SILVER STREAK

®

KUGGAR & VÄNDSKIVOR
#273 Silver Streak är ett vattenfast kugg- och glidytefett för
extrema tryck. Baserad på delsyntetisk paraﬃnolja med fasta
ämnen för att klara extremt hög belastning. Har en fysisk och
kemisk stabilitet samt extra hög vidhäftning vilket minimerar
utpressning, slitage och ökar normalt smörjintervallen 2-4 ggr.
UNIK FÖRMÅGA
Silver Streak innehåller en kombina on av flera fasta ämnen som
gör a fe et förhindrar metallmot-metallkontakt. Ger en seg
stötdämpande smörjfilm som
minimerar vibra oner, ljud och
slitage.
HÖGA TRYCK
Silver Streak har en fysisk och
kemisk stabilitet med en speciell
seghet ( xotropisk). Klarar belastning på mer än 35 ton/cm2.
LÅG FÖRBRUKNING
Den extrema vidhä ningen och
dess högtrycksegenskaper kan
minskar förbrukningen 2-4 ggr.
FLERA TJOCKLEKAR
Produkten finns i flera tjocklekar,
från olja SAE 250 (vg 1000) ll fe
från Nlgi 000 ll Nlgi 2. Pumpbar i
kyla från -40°C ll -7°C beroende
på typ.
LÅNG ELLER KORTTRÅDIGT
Silver Streak i den tjockaste fe typen finns i både kort och långtrådig version. Anpassad för snabbgående öppna kuggdrivningar eller
långsamtgående applika oner.

VÄNDSKIVOR & KUGGDREV
Silver Streak visar sin styrka och
hållbarhet på vändskivor på lastbilar och på öppna kuggdrev.
VÄXELLÅDOR
Silver Streak är op mal för
långsamtgående växellådor och
snäckväxlar i viskositeter från
iso vg 100 ll 680 cst. vilket håller
dessa i nyskick p.g.a. trycktåligheten, vidhä ningen och speciella
koncistensen som gör a den
finns överallt och direkt.
FÖRDELAR
• Mycket stark vidhä ning
• Stark smörjfilm
• Stötdämpande eﬀekt vid sta sk
belastning och låga has gheter
• Resistent mot va en och salt
• Minimerar vibra oner
• Torkar eller flagnar ej
• Avlägsnas ej av va enspolning
• Förlänger smörjintervallen
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Öppna kuggväxlar . Kuggstänger .
Vändskivor på lastbilar . Glidytor .
Roto- ltar . Svängkransar . Skoptappar . Bussningar . Stora öppna
kedjor . Gruvdri . Stålverk . Kra verk . Marint . Järnvägsväxlar och
långsamtgående växellådor.

273

FÄRG : Svart
FETT NLGI : 000, 00, 0, 1, 2
OLJA VG : 1000
FLYTTEMP : -40°C ll -12°C
VISKOSITET 40°C : 100 - 1733 Cst
BASOLJA : Synte sk PAO
TIMKENTEST : 29,5 kg
FÖRPACKNING
FAT : 205 kg & 50 kg
HINK : 18 kg, 5 kg & 2,5 kg
TUB : Ki patron 300 g
SPRAY : 400 ml
ART : 273

