
KEDJESMÖRJNINGKEDJESMÖRJNING

CHAIN LUBE

FÄRG :
 VISKOSITET 40°C :

BASOLJA :
FLAMPUNKT : 

 

TIMKENTEST :
ARBETSTEMP 22 :

68 :
150 :

FÖRPACKNING :
ART :

Gul och grå/svart
22, 68, 150 Cst
Paraffi  n
+157°C (22 Cst)
+210°C (68 Cst)
+277°C (150 Cst)
29,5 kg
-40°C - +160°C
-28°C - +200°C
-15°C - +277°C 
4, 20, 208 lit
302

#302 Moly Chain lube är ett  extremt trycktåligt kedjesmörjmedel 
för alla kedjor och hasti gheter. Finns i varianter från extremt 
penetrerande ti ll droppfri & vidhäft ande beroende på viskositet. 

STARK KEDJEOLJA
Moly Chain lube är baserad på 
fl era typer av basoljor med en 
mycket trycktålig addi  vteknik 
som förhindrar slitage och klarar 
tryck upp  ll 35 ton/cm2.

LÅNG LIVSLÄNGD
Högtrycks  llsatser av molybden-
disulfi d och PTFE ger mycket låg 
frik  on vid hög belastning och är 
inte i behov av olja för a   förhindra 
slitage i högt belastade kedjor.  
Moly Chain lube ger kedjor upp 
 ll 3 ggr längre livslängd mot 

bruk av tradi  onella kedjeoljor.

RESISTENT
Moly Chain lube ger en resistent 
skyddsbarriär av fasta ämnen runt 
alla ytor och skyddar mot slitage, 
va  en, saltlake och andra kemiska 
angrepp. 

DAMMIGA MILJÖER
Viskositet 22 är en transparent olja 
som inte binder smuts och enkelt 
penetrerar in i kedjans alla rörliga 
delar. (även för o-rings-kedjor). 
Utmärkt för medel  ll snabbgående 
kedjor. Ger e   mycket starkt  slita-
geskydd i dammiga och smutsiga 
miljöer. Utmärkt för MC m.m.

VISKOSITET 68
Som 22 men har synlig molybden-
disulfi d och är därför grå/svart.
Har god penetra  on med liten 
vidhä  ning och passar så väl i 
smutsiga som i renare miljöer och
i de fl esta has  gheter.

VISKOSITET 150 
Är en mycket vidhä  ande, svart 
och droppfri kedjeolja med lägre 
penetra  onsförmåga vilket passar 
större kedjor med låga has  gheter 
och renare miljöer.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Kedjor inom alla områden t.ex: 
Motorcross, Gruvindustri, marin 
utrustning, mobil och industriell 
utrustning, sopbilar samt inom 
jordbruk.
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