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MOLY COMP SS 

#314 Moly Comp SS är en exklusiv, syntetisk, lågfriktionsolja 
för kompressorer och hydrauliksystem. Speciellt framtagen för 
energibesparing och utökad livslängd i industriella samt mobila 
kompressorer och hydrauliksystem.

KOMPRESSOROLJA

314

MULTIFUNKTIONELL
Moly Comp SS är en syntetisk, hög-
presterande lågfriktionsolja för alla 
typer av lamell-, kolv-, centrifugal- 
och skruvkompressorer, vakuum-
pumpar och hydrauliksystem. 

VID BELASTNING
Vid höga tryck eller stötbelastning 
pressas normalt en oljefilm bort 
och slitage uppstår, om inte ett 
gränsskikt av fasta smörjmedel 
finns mellan metallytorna.

TRYCKFÖRSTÄRKT
Moly Comp är tryckförstärkt med 
PTFE och syntiserad molybden-
disulfid. En organisk typ av moly
bdendisulfid som bildar en långvarig 
fast smörjfilm på metall som står 
emot tryck upp till 35 ton/cm2. 

STARKT SKYDD 
Dessa ämnen reducerar friktion, 
slitage och ger ett extra starkt skydd 
vid chock-, och tryckbelastning, 
slag, vibrationer och särskilt under 
perioder när smörjfilmen är liten 
eller obefintlig.  

LÅG FRIKTION 
Den tryckförstärkta behandlingen 
av invändiga metallytor minimerar 
skadlig friktionsnötning, vibration, 
temperatur, och utmattningsskador 
vilket ökar livslängden avsevärt på 
kompressorer och hydraulpumpar. 

KOMPRESSORER 
Moly Comp SS får alla rörliga delar 
att gå mycket lätt mot varandra 
(Ultra låg friktion) och uppvisar 
hög energireducering. Besparingar 
som för en kompressor kan uppgå 
till flera 10 000-tals kronor per år.     

FÖRDELAR
• Exceptionellt slitageskydd
• Ger låg friktion
• Ökar kompressorns livslängd
• Sänker arbetstemperaturen
• Kan sänka energibehov med  

flera kronor per timme
• Överlägsen hydrolytisk stabilitet
• Utmärkt luftavskiljning
• Utmärkt korrosionsskydd
• Bildar ej slam och avlagringar
• Högpresterande vid hård drift
• Förlänger bytesintervallen 
• Motverkar oljeläckage

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:
Alla specifikationer för: Joy, Inger-
soll Rand, Quincy, Kaeser, Wort-
hington, Atlas Copco, Garder 
Denver och Sullair. Specifikation: 
ISO-L-DAC, ISO-L-DAJ, ISO-L-DVA 
och ISO-L-DVD.
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