MOLY COMP
KOMPRESSOROLJA
#315 Moly Comp är en exklusiv helsyntetisk lågfriktionsolja för
kompressorer. Speciellt framtagen för energibesparing med
flera % samt utökad livslängd på alla mobila och industriella
kompressorer i alla klimat med en flyttemperatur på -54°C.
MULTIFUNKTIONELL
Moly Comp är en högpresterande
helsynte sk kompressorolja gjord
för alla typer av lamell-, kolv-,
centrifugal- och skruvkompressorer
samt vakuumpumpar.
LÅG FRIKTION
Innehåller speciella patenterade
frik onsmodifierare som behandlar
glidande och gnuggande metalldelar
i kompressorn. Denna plätering
minimerar frik on mellan de rörliga
delarna och eliminerar skadlig
frik onsnötning. Sänker arbetstemperaturen och ökar livslängden
på kompressorn.
HÖG BELASTNING
Moly Comp är tryckförstärkt med
molybdendisulfid och PTFE. Dessa
ämnen ger extra skydd vid tryck,
vibra oner och vid perioder när
smörjfilmen är liten eller obefintlig.
Klarar tryck upp ll 35 ton/cm2.
FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE
En unik egenskap är a Moly Comp
rekondi onerar packboxar och
o-ringar vilket minimerar oljeläckage
och oönskade repara onskostnader.

HÖGPRESTERANDE
Moly Comp ökar kompressorns
eﬀek vitet, ger maximal dri d
samt minskar arbets-, materialoch energikostnader. Besparingar
som per kompressor kan uppgå
ll flera 10 000-tals kronor per år.
FÖRDELAR
• Excep onellt slitageskydd
• Ger låg frik on
• Ökar kompressorns livslängd
• Sänker arbetstemperaturen
• Kan sänka energibehov med
flera kronor per mme
• Överlägsen hydroly sk stabilitet
• Utmärkt lu avskiljning
• Utmärkt korrosionsskydd
• Bildar ej slam och avlagringar
• Högpresterande vid hård dri
• Förlänger bytesintervallen
• Motverkar oljeläckage
UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:
Alla specifika oner för: Joy, Ingersoll Rand, Quincy, Kaeser, Worthington, Atlas Copco, Garder
Denver och Sullair. Specifika on:
ISO-L-DAC, ISO-L-DAJ, ISO-L-DVA
och ISO-L-DVD.
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