
#310 Moly Rock Drill er en højtydende og emulgerbar tryklu  olie 
 l boring. Opfylder og overs  ger samtlige specifi ka  oner fra alle 

producenter af pneuma  ske stenbor, slagbor, tryklu  hammere 
og andre typer pneuma  ske værktøjer.

VÅDE OVERFLADER
Moly Rock Drill er en ekstra kra  ig
tryklu  olie med en blanding af
vedhæ  ende og vandemulgerende
addi  ver, der gør at olien hur  g
hæ  er på våde overfl ader.

BESKYTTER METAL
Moly Rock Drill opbygger et lag af 
faste stoff er på metaloverfl ader som 
besky  er mod slitage og korrosions-
angreb i vådt og fug  gt miljø..

HØJ BELASTNING
Moly Rock Drill er trykforstærket
med det kra  ige frik  onsreduceren-
de smøremiddel Micron Moly®, en 
fl ydende type molybdændisulfi d der 
coater metaloverfl ader med et glat, 
tæt og meget kra  igt fastsmøremid-
del som modstår tryk op  l 35.000 kg 
/ cm2 og yder ekstra besky  else ved 
tryk, slag, vibra  oner og i perioder, 
hvor smørefi lmen er minimal eller 
ikke eksisterende. 

FORSTØVNING I LUFT
Moly Rock Drill forstøves let i
lu  slanger og sikrer derfor en eff ek  v
og hur  g smøring. Opretholder en 
kon  nuerlig smørefi lm, der mod-
virker slitage og opbygning af frik-
 onsvarme, hvilket eliminerer olie-

relaterede funk  onsfejl ved krav om 
kon  nuerlig dri   samt eliminering af 
dri  stop.

FORDELE
• Lav frik  on
• Trykforstærket med Micron 

Moly®
• Minimerer metalkontakt
• Olieforbrug reduceres normalt
• Fremragende vedhæ  ning
• Hæ  er på våde overfl ader
• Emulgerbar
• Fremragende hydroly  sk stabili-

tet
• Termisk, kemisk og oxida  ons

mæssigt stabil
• Kra  ig korrosionsbesky  else

OVERHOLDER / OVERSTIGER:
ISO 19378, ISO 6743-13 GA, GB, P-47, P-50 
og DIN CGLP.

Moly Rock Drill overs  ger alle
specifi ka  oner for Atlas Copco, 
Gardner-Denver, Ingersoll-Rand,
Sullivan samt alle øvrige tryklu  ma-
skiner og værktøjsproducenter.

Grå
100, 150, 220 Cst
Paraffi  nsk mineral
315 kg - (weld load)
60 lb / 27 kg
+249 - 265°C
-40°C -> -27°C
208L, 20L, 4L
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Farve :
Iso vg :

Baseolie 
Four ball test :

Timken test :
Flammepunkt :

Flydetemperatur :
Emballage :

Art.nr :
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