
#273
#273 Silver Streak on vedenkestävä rasva hammastuksia ja liu-
kupintoja varten erittäin suurissa paineissa. Perustuu osasyn-
teettiseen parafiiniöljyyn, joka sisältää kiintoaineita ja kestää 
erittäin suuria kuormituksia. Se on fysikaalisesti ja kemiallisesti 
vakaa ja tarttuvuus on erittäin hyvä, mikä minimoi ulospu-
ristumisen ja kulumisen sekä pidentää voiteluvälit 2-4-kertai-
siksi.

HAMMASTUKSET JA KÄÄNTÖPÖYDÄT

AINUTLAATUISET OMINAISUUDET
Silver Streak sisältää useiden kiinto-
aineiden yhdistelmän, jonka ansiosta 
rasva torjuu metallikosketusta. Muo-
dostaa sitkeän, iskuja vaimentavan 
voitelukalvon, joka minimoi melun, 
tärinän, kulumisen ja ulospuristumisen.

KORKEA PAINE
Silver Streakin fysikaalinen ja kemial-
linen vakaus yhdistyy erityiseen sitkey-
teen (tiksotrooppinen). Kestää kuormi-
tusta yli 35 t/cm2.

PIENI KULUTUS
Äärimmäinen tarttuvuus ja hyvät 
paineenkesto-ominaisuudet voivat 
vähentää kulutuksen puoleen tai nel-
jäosaan.

USEITA PAKSUUKSIA
Tuote on saatavana useina eri 
paksuuksina. Pumpattavuus kylmässä 
-40 °C – -0 °C.
• Ultra light SAE 250 (vg 1000)
• Extreme, Light, • Keskiluja
• Heavy (oranssi koodi/myös suihkep.)
• Extra Heavy (lyhytsäikeinen/sininen 
koodi)

PITKÄ- TAI LYHYTSÄIKEINEN
Silver Streakin kaikki versiot Extra 
Heavyä lukuun ottamatta ovat erittäin 
tiksotrooppisia ja tartuntakykyisiä. 
Sopii hyvin nopea- tai hidaskäyntisiin 
avoimiin hammasvaihteisiin. Extra 
Heavy soveltuu nopeakäyntisiin avoi-
miin hammasvaihteisiin.

KÄÄNTÖPÖYDÄT JA HAMMASVAIHTEET
Silver Streak näyttää vahvuutensa ja 
kestävyytensä kuorma-autojen vetopö-
ydissä ja avoimissa hammasvaihteissa.

VAIHTEISTOT
Ultra light on optimaalinen hid-
askäyntisiin vaihteistoihin ja kieruk-
kavaihteisiin ja pitää ne uudenveroi-
sessa kunnossa paineenkestävyyden ja 
tarttuvuuden avulla. Tiksotrooppisen 
konsistenssin ansiosta rasva pysyy kaik-
kialla ja sitä on erittäin vaikea poistaa 
metallin pinnalta.

HYÖDYT
• Erittäin vahva tartunta
• Erittäin vahva voitelukalvo
• Vaimentaa iskuja staattisessa kuormi-
tuksessa ja pienillä nopeuksilla
• Kestää vettä ja suolaa
• Minimoi värähtelyt
• Ei kuivu eikä hilseile
• Ei irtoa vesihuuhtelulla
• Pidentää voiteluvälejä

KÄYTTÖALUEET
Avoimet hammasvaihteet . hammas-
tangot . kuorma-autojen vetopöydät 
. liukupinnat . rototiltit . kääntökehät 
. kauhatapit . holkit . suuret avoimet 
ketjut . kaivostoiminta . terästehtaat . 
voimalaitokset . meritekniikka . rauta-
tievaihteet ja hidaskäyntiset vaihteistot
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Musta
0000, 000, 00, 0 1, 2
76-1733 cst
0,99
Bentoniitti
Synteettinen PAO
Ei ole
800kg
-40°C  - -12°C
50, 18, & 2,5kg
Kittipatruuna 300g
400ml Suihke
273 

Väri :
NLGI :

Viskositeetti 40°C :
Tiheys :

Saennin :
Perusöljy :

Tippumispiste :
Nelikuulatesti :

Käyttölämpotila :
Pakkaus :

Tuotenro :


