
#307 Extreme Crane Lube är ett speciellt utvecklat smörjmedel 
för glidytor på kranar. Helsyntetisk-PAO olja, PTFE och syntiserad 
molybdendesulfid (MoS2) ger utmärkta temperaturegenskaper, 
låg friktion och mycket högt slitageskydd. Ett kransmörjmedel  
för snabb och enkel applikationer med höga krav i alla klimat.

• Droppfritt - tixotropiskt
• Tixotropisk / flexibel smörjfilm
• Hög resistens mot vatten, salt, 

alkalier och syra
• Påverkar ej gummi och plast

APPLICERING 
Appliceras mycket snabb och en-
kelt med aerosolburk eller lösvikt 
med tryckspruta, lågtrycksspruta 
(endast Gloria EX 100), pensel, 
eller roller. Vi lagerför sprayers  
för applicering.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Mobilkranar . Lastbilskranar .
Glidytor . Glidlager . Stödben.
Teleskåplastare . Teleskoptrailers
Pålhammare . Mfl applikationer

REKOMMENDERAS TILL:
Effer . Erkin World Power . Fassi . 
HMF . HIAB . Leibherr . MPG . 
Palfinger . Mfl.
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307307

Röd
230 cst
Syntetisk PAO
+270°C - (efter 3 min)
+260°C
400 kg (weld load)
65 lbs / 29,5 kg
-35°C - +185°C
500 ml aerosol
5 L dunk
307

Färg :
Viskositet 40°C :

Basolja:
Flampunkt :
Droppunkt:

Four ball test :
Timken test :
Arbetstemp :

Emballage :

Art.nr :

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby

Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
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STARK OCH UNIVERSELL
Det speciella smörjmedlet har tixo-
tropisk vidhäftning och utvecklat för 
glidande rörelser med höga tryck.
Det kan jämföras med ett smörjfett 
som kan appliceras snabbt och enkelt. 
När produkten lanserades 2020 blev 
den snabbt extremt populär i mobila- 
kranbranschen i bl.a. USA.

LÅG FRIKTION OCH TRYCKBESTÅNDIG
Extreme Crane Lube har hög vatten-
resistens, hög halt av PTFE och tryck-
förstärkt med Micron Moly®, en 
syntetiserad (upplöst) molybdendisulfid 
som behandlar metallytor och 
motstår tryck upp till 35 ton/cm2. 
I synergi med varandra skapas en låg
friktion och ett mycket starkt slitage-
skydd vid höga tryck och under 
perioder när smörjfilmen är liten 
eller obefintlig.
 
ENKEL APPLIKATION
Extreme Crane Lube innehåller ett 
special lösningsmedel som gör att den 
enkelt kan appliceras med tryckspruta, 
lågtrycksspruta eller som aerosol. 
Vid applicering avdunstar lösnings-
medlet och smörjmedlet vidhäftar 
direkt på ytan utan att rinna eller 
droppa. Produkten får sin tixotropiska 
vidhäftning och konsistens och klar 
för bruk efter ca 1-2 minuter.

FÖRDELAR
• Mycket enkel och snabb applicering
• Multifunktionellt
• Tryckförstärkt med Micron Moly®   

och PTFE

LUBELUBE    ALL SEASONALL SEASON


