
EXTREME
CRANE LUBE
KRANSMØRINGKRANSMØRING

STÆRK OG UNIVERSAL 
Udviklet  l glidende bevægelser og 
høje tryk. Det vedhæ  ende og vand-
resistente smøremiddel kan sammen-
lignes med en smørefedt og er i en 
liga for sig selv. Produktet har vist sig 
ekstremt populært indenfor kranbran-
chen i bl.a. USA. 

LAVFRIKTION OG TRYKFAST
Extreme Crane Lube  lbyder kra  ig 
vandresistens, højt indhold af PTFE og 
er trykforstærket med Micron Moly®, 
en type *synte  seret molybdendisulfi d 
der coater metaloverfl ader og modstår 
tryk op  l 35 tons / cm2. Tilsammen  l-
byder disse stoff er en ekstrem slitage-
besky  else ved høje tryk og i perioder, 
hvor smørefi lmen er minimal eller ikke 
eksisterende.

2 VISKOSITETER
Extreme Crane Lube indeholder et spe-
cielt opløsningsmiddel, der gør produk-
tet let at påføre med enten tryksprøjte, 
lavtrykssprøjte eller som aerosol.

E  er påføring fordamper opløsnings-
midlet på sekunder og Extreme Crane 
Lube hæ  er direkte på overfl aden 
uden at løbe eller dryppe. Produktet 
genvinder e  er ca. 1-2 min. sin oprin-
delige høje viskositet og vedhæ  ende 
konsistens.

FORDELE
• Mul  funk  onel
• Trykforstærket med Micron

Moly® og PTFE
• Ekstrem vedhæ  ning
• Drypfri
• Kra  igt korrosionsbesky  else
• Kra  ig og fl eksibel smørefi lm
• Høj resistens mod salt, alkalier 

og syre
• Resistent overfor vand
• Forlængede smøreintervaller
• Påvirker ikke gummi & plast

ANVENDELSESOMRÅDER:
Mobilkraner . Lastvognskraner .
Glidefl ader . Vanger . Stø  eben .
Teleskoblæssere . Teleskoptrailere
Spunshamre . Marineapplika  o-
ner m.m.

ANBEFALINGER:
Eff er, Fassi, Erkin World Power, 
MPG, Leibherr, Palfinger, HMF og 
HIAB mf.

APPLICERING
Extreme Crane Lube påføres nemt 
som aerosol eller med 5, 10 eller 
20 L tryksprøjte samt Gloria Clean 
Master EX 100 lavtrykssprøjte, 
pensel eller malerrulle. - (Spørg 
vores konsulenter e  er priser og mulig-
heder if. smøreudstyr).

#307 Extreme Crane Lube er et fuldsynte  sk smøremiddel  l kra-
nudskud. Produktet er baseret på synte  ske PAO olier og synte-
 seret MoS2 samt en patenteret EP addi  vteknologi. Et kra  igt 

vedhæ  ende smøremiddel  l applika  oner med høje krav.
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Farve :
Viskositet 40°C :

 Baseolie:
Flammepunkt :

Droppunkt:
Four ball test :

Timken test :
Arbejdstemp :

Emballage :

Art.nr :

Rød
230 cst 
Synte  sk PAO 
+270°C - (e  er hærdning)

+260°C
400 kg (weld load)
65 lbs / 29,5 kg
-35°C - +185°C
500 ml aerosol
5 L dunk
307

307307

*Brugen af Synte  seret Moly gør det muligt at be-
ny  e Extreme Crane Lube i applika  oner der har 
restrik  oner if. brug af smøremidler, der indehol-

der molybdændisulfi d (MoS2) og grafi t.


