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Farve :
NLGI :

Viskositet 40°C :
Densitet :

Fortykker :
Baseolie :

Droppunkt:
Four ball test :
Arbejdstemp :

Emballage :
Art.nr :

Sort
2
1733 cst
0,99
Bentonit
Synte  sk PAO
Intet
800kg (weld load)
-30°C  l +180°C
500 ml aerosol
273.5-ST

5 TH WHEEL GREASE
DREJESKAMLERDREJESKAMLER
#273 5th Wheel Grease er en kra  ig, vandfast skammelfedt. Base-
ret på synte  sk PAO med faste indholdsstoff er der håndtere tryk-
belastninger på mere end 35 ton/cm2. Den fysiske- og kemiske 
stabilitet samt den ekstreme vedhæ  ning minimerer afrulning og 
reducerer smøre  den med op  l 75%.

HØJT TRYK
5th Wheel Grease er udviklet specielt 
 l drejeskamler på lastbiler. Indehol-

der en række meget trykfaste  lsæt-
ninger, som molybdendisulfi d og 
bentonit der  lsammen modstår tryk 
på mere end 35 ton / cm2, hvilket 
giver en meget kra  ig besky  else af 
de behandlede emner.

EKSTREMVEDHÆFTNING
Den meget høje  xotropiskevedhæ  -
ning giver en hård og stødabsorbe-
rende smørefi lm, der minimerer støj, 
vibra  oner, slitage og afrulning samt 
 lbyder en lang  dsholdbar resistent-

smørefi lm

KORTTÅDET
5th Wheel Grease er en kor  rådet 
skammelfedt som ikke trækker tråde 
eller ruller af ved af- og påkopling af 
sæ  evogne samt ved anvendelse på 
andre applika  oner.

FORDELE
• Høj  l ekstremvedhæ  ning
• Modstår tryk over 35.000 kg/

cm2.
• Støddæmpende smørefi lm
• Resistent mod vand og salt m.m
• Minimerer vibra  oner
• Udtørrer og revner ikke
• Kan ikke afspules med vand
• Forlænger smøreintervaller
• Bruger venlig og ren ved brug
• Forkorter smøre  den op  l 75%
• Reducerer spild og overforbrug

BRUGSANVISNING
1. Omrystes grundigt inden brug
2. Lad virke i 1-2 min. inden  l-
    kobling        
3. Applika  onen er nu klar  l brug

ANVENDELSESOMRÅDER
Drejeskamler . Glidefl ader . Vanger 
Roto  lt . Bøsninger . Drejekranse . 
Tandstænger . Facadeli  e . Åbne-
gear m.m.
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