
#309 Slideguard & Slide & Chain er højtydende vange og kæde- 
olier. Meget vedhæ  ende og trykfast smøremiddel  l glidende 
bevægelser. Giver en usædvanlig reduk  on af forbrug ved brug i 
værktøjsmaskiner med skærevæsker.

ALSIDIG
Slide & Chain er en vange og
kædeolie med høj vedhæ  ning og
enestående funk  onalitet.

TRYKFORSTÆRKET
Slide & Chain indeholder frik  ons
reducerende  lsætninger af PTFE og 
Micron Moly®, en fl ydende type molyb-
dændisulfi d, der coater metaloverfl ader 
og kan modstå tryk op  l 35.000 kg / 
cm2. Tilsammen skaber disse addi  ver 
en meget kra  ig besky  else ved høje 
tryk og i perioder, hvor smørefi lmen er 
minimal eller ikke eksisterende.

LAVT FORBRUG
Den høje vandresistens og den  xo-
trope vedhæ  ning betyder, at produk-
tet forbliver i applika  onen væsentligt 
længere end tradi  onelle vangeolier, 
hvilket eff ek  vt forhindrer vibra  oner 
ved glidende bevægelser og i perioder 
med meget lidt smørefi lm. Således kan 
smøreintervaller eller forbrug reduceres 
op  l 2-4 gange i f.eks. CNC-maskiner og 
drejebænke, hvilket giver store fordele 
i  . skærevæskens leve  d og funk  on.

FORDELE PÅ KÆDER & VANGER
• Trykforstærket med Micron 

Moly®
• Minimerer slitage
• Høj bæreevne og vedhæ  ning
• Høj vandresistens
• Fremragende korrosionsbeskyt-

telse
• 2 gange lavere forbrug

VÆRKTØJSMASKINER CNC
• 2-4 gange lavere forbrug 
• Øget funk  on af skærevæsker
• Reduceret systemvedligehold
• Forbedret overfl adekvalitet
• Høj bæreevne og vedhæ  ning
• Forhindrer vibra  oner
• Høj vandresistens
• Svær af afspule med vand
• Forhindrer ophobning af

lak og afl ejringer

ANVENDELSESOMRÅDER:
CNC-maskiner . Vanger . Elevator .
Kæder . Gokartkæder (aerosol) . 
Kuglegevindspindler . trapez-
spindler . lineærføringer. m.m.

OVERHOLDER / OVERSTIGER:
Cincinna   Machine  P-47, -50, -53, -63, 
-74. S.I.P. Manufacturing ISO 19378/ISO 
6743-13 GA, GB. DIN CGLP. U.S. Steel 224 
AGMA 9005-E02, 250.04, 251.02.

VANGE  & KÆDEOLIEVANGE  & KÆDEOLIE
SLIDE & CHAIN

Grøn
68, 150, 220 Cst
Paraffi  nsk mineral
160-200 kg - (weld load)
+221 - 243°C 
208L, 20L, 4L og
400ml aerosol
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Farve :
Iso vg :

Baseolie
Four ball test :

Flammepunkt :
Emballager :
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