
#260 SynForce ™ er en "Super High Performance" smørefedt med 
en ekstrem trykfast addi  vteknologi. Modstår tryk op  l 35.000 
kg / m2. En særligt højtydende fedt  l hele virksomheden. Meget 
høj funk  onalitet i applika  oner hvor temperatur, has  ghed, tryk, 
vibra  oner, vand og forurenende stoff er forekommer.

HIGH PERFORMANCE
SynForce ™ er en særlig universal synte  sk 
aluminiumsfedt med en ekstrem trykfast 
addi  vteknik. SynForce™ er valget  l de 
meget krævende forhold.

TRYKFORSTÆRKET
SynForce ™ er trykforstærket med syn-
te  sk molybdændisulfi d, der behandler 
metaloverfl ader med et tæt, glat og meget 
kra  igt fastsmøremiddel, der kan modstå 
tryk på op  l 35.000 kg / cm2 og som smø-
rer og besky  er metaloverfl ade og endda 
i perioder, hvor smørefi lmen er minimal 
eller ikke eksisterende.

ÉN FEDT TIL ALT
SynForce ™ er en blød, kor  rådet og 
vedhæ  ende højtryksfedt  l uguns  ge 
forhold med høje tryk, varme, kulde, fugt 
og høje eller lave has  gheder. Meget høj 
funk  onalitet i alle applika  oner, når der 
er ønske om brug af kun én fedt i hele 
virksomheden. (Ersta  er ikke specialfedter).

MILJØVENLIG
SynForce ™ er fantas  sk  l brug hvor fedt-
forurening af vand er et problem. Indehol-
der ingen miljømæssigt uønskede tung-
metaller og opfylder de strenge EL / LD50 
krav for akut toksicitet og har en meget lav 
indvirkning på vandorganismer.

FORDELE
• Trykforstærket med synte  sk 

moly
• Vandresistent
• Fantas  sk modstandskra     

mod afspulning med vand
• Tåler meget høj belastning
• Skue- og mekaniskstabil
• Lav udpresning
• Four ball test >800 kg
• 100% konsistensreversibilitet
• Forbliver i lejeapplika  oner
• Fantas  sk stødabsorbering
• Superb i  . vibra  oner
• Fantas  sk  l metallegeringer
• Til lave og høje omdrejninger
• Håndtere høje temperaturer
• Meget god pumpbarhed
• Kra  ig korrosionsbesky  else

ANVENDELSESOMRÅDER: 
Bøsninger . Hjullejer . Kulelejer .  
Ledlejer . Nålelejer . Rullelejer .
Elmotorlejer.

Grøn
#2
142 cst
0,99
Aluminiumkomplex
Paraffi  n/synte  sk PAO
+277°C
>800 kg (weld load)
75 lbs / 34 kg
-23°C - +185°C
18 kg, 400g patron
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Farve :
NLGI :

Viskositet 40°C :
Densitet :

Fortykker :
Baseolie :

Droppunkt:
Four ball test :

Timken test :
Arbejdstemp :

Emballage :
Art.nr :

1010

lmotorlejer.
D

Four
Tim

Arbe
E

OVERHOLDER / OVERSTIGER:
SynForce™ exceeds specifi ca  ons and manufacturer’s requirements: 
Caterpillar MPG, Komatsu, Case 251H, John Deere, New Holland, 
Ford M1693A, GM, Chrysler, P&H 472B, 472C, 472D, Federal Spec 
VV-G-632A, MIL-G-234C, -G-4343C, -G-10924G, -G-23515, -G-7722, 
-DTL-23544D DOD-G-24508A (Navy), JIS K2220, DIN 515825, SKF, 
Fag, INA, Torrington, Timken, Rexnord Link-Belt Bearing Division, 
NSK, Koyo, NTN Bearing, Roller Bearing Company of America, 
US Steel 340, 346,350, 352, 355, 370, 371, 375.
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