
#307 Extreme Crane Lube All Season on yksinomaan kehitetty voi-
telemaan nostureiden kaikkia liukupintoja. Helposti levittäytyvä 
ja vaivaton käyttö säästää aikaa ja antaa pitkäkestoisen suojan 
vedeltä ja ruosteelta. Täyssynteettinen PAO-perusöljy, PTFE 
(Teflon) ja syntetisoitu molybdeenisulfidi (MoS2) tarjoaa erino-
maisen alhaisen kitkan ja kulumissuojan kaikissa lämpötiloissa. 

KÄYTTÖ
Tuotteen voi helposti levittää 
aerosolipurkista tai paineruis-
kulla, harjalla, tai pensselillä. 
• 300 tonnin nostolaitteen

puomin voitelu noin 30 min
• 40 tonnin nostolaitteen

puomin voitelu noin 5 min

KÄYTTÖKOHTEET
Ajoneuvo nosturit . Asennusnos-
turit . Tukijalat . Teleskooppinos-
turit . Metsäkoneet . Tukkirekat . 
Kasettiperävaunut . Paaluttajat . 
Liukupinnat . Liukulaakerit  yms.

SUOSITTELEMME KÄYTETTÄVÄKSI
Erkin World Power . Manitou . 
Kobelco . Terex . Fassi . HMF . 
Liebherr . MPG . Palfinger . 
HIAB . Ferrari . Effer ym..
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EXTREMEEXTREME  CRANECRANE

307307

Väri:  Punainen,  jättää läpinäkyvän kalvon
Viskositeetti 40°C:  230 Cst
Perusöljy:  Synteettinen PAO
Leimahduspiste:  +270°C (3 min kuluttua)
Tippumispiste:  +260°C
Four ball test:  800 kg (hitsauskuorma)
Timken test:  65 lbs / 29,5 kg
Käyttölämpötila:  -35°C - +185 °C
Pakkausmuodot:  500 ml aerosolipullo

 5 L Peltikannu
 20 L Muovikanu

Ab OCS Oil Company Scandinavia Ltd 
Strömbergin puistotie 1C B 

65320 Vaasa
+358 10 322 4111

www.ocsoil.fi
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VAHVA  JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
Voiteluaineella on tixotrooppinen 
tarttuvuus ja kehitetty liukupinnoille.  
Tuote on erittäin helppo levittää 
isoimmillekin alueille.

MATALA KITKA JA PAINEEN KESTÄVÄ
Extreme Crane Lube voiteluaineella on 
erittäin tehokas veden vastustuskyky, 
korkea PTFE-pitoisuus ja vahvistettu 
lisäksi Micron Moly®:lla, joka on synte-
tisoitu nestemäinen molybdeenidisulfidi 
joka tarttuu tehokkaasti metallipintoihin 
ja kestää jopa 35 tonnin / cm2 paineen.
PTFE ja Micron Moly toimii synergiassa 
toisensa kanssa. Tästä syntyy vahva 
matalakitkainen ja voimakas liukas kalvo
joka tarjoaa erittäin vahvan suojan kor-
keissa kuormituksissa missä öljyn voitel-
ukalvo on pieni tai kokonaan olematon.

HELPPOKÄYTTÖINEN
Extreme Crane Lube sisältää erityisen 
liuottimen joka tekee tuotteen helposti 
levitettäväksi suoraan aerosolipurkista 
tai isommasta kannettavasta pump-
puruiskusta. Levitettäessä liuotinaine 
haihtuu 1-2 minuutin kuluttua ja 
voiteluaine jähmettyy pinnalle. 

EDUT
• Käyttäjäystävällinen
• Helposti levitettävä pumppuruiskusta

tai aerosolista
• Tippumaton / tiksotrooppinen
• Joustava voitelukalvo
• Vahvistettu Micron Moly®:lla ja PTFE:llä
• Erinomainen pakkasenkesto
• Hylkii veden, suolan, alkalit ja hapot
• Myös muovi ja kumipinnoille

LUBELUBE    ALL SEASONALL SEASON




