
HIGH PERFORMANCE
Wind Turbine er en fuldsynte  sk
højtydende industriel gearolie
med højtryksteknologi der besky  er 
mod mikropi   ng og udmatnings-
skader i tungt belastede gearkasser. 
En olie der i høj grad øger leve  den 
under ekstreme dri  sforhold.

VED BELASTNING
Ved høje belastninger presses en nor-
mal oliefi lm væk, og slitage vil opstå 
medmindre der forefi ndes et græn-
selag af fastesmøremidler mellem 
metalfl aderne.

BESKYTTER METALFLADER
Wind Turbine indeholder det stærkt
frik  onsreducerende, grænsefl ades-
møremiddel Micron Moly® der er en 
fl ydende type molybdændisulfi d som 
eff ek  vt hæ  er på alle metaloverfl a-
der i gearhjul og lejer.

KRAFTIG SMØREFILM 
Micron Moly® er et meget kra  igt og 
lang  dsholdbart fast smøremiddel, 
der kan modstå tryk op  l 35.000 kg / 
cm2 og besky  e i perioder, hvor smø-
refi lmen er minimal eller ikke eksiste-
rende. Reducerer frik  on, vibra  oner, 
temperatur, støj, slitage og forlænger 
udstyrets leve  d.

ENERGIREDUCERING 
Micron Moly® skaber meget gla  e 
overfl ader på alle bevægelige dele, 
reducerer frik  on, minimerer fore-
komsten af   koldsvejsning og vibra  o-
ner, der kan opstå under opstart og i 
perioder med kra  ig stødbelastning. 
De  e reducerer startmoment og 
eff ektbehov, hvilket resulterer i en 
fak  sk energibesparelse.

FORDELE
• Meget høj slitagebesky  else
• Trykforstærket med Micron Moly®
• Reducert energiforbrug
• Reducert olietemperatur
• Meget lav frik  onskoeffi  cient
• Lavt startmoment
• Høj skumningsresistens
• Fremragende fi ltrering
• Enestående holdbarhed på fi ltre
• Høj vandresistens og leve  d
• Meget høj oxida  onsstabilitet
• Meget høj termiskstabilitet
• Forhindrer olielækage
• Kompa  bel med alle materialer
• Enestående renhed i gearkasser
• Forhindrer dannelse af slam, kulstof 

og lak, der kan være årsag  l slitage 
på lejer og gearhjul

• Fremragende rust- og korrosionsbe-
sky  else

• Fremragende emulgerbare egens-
kaber og hydroly  sk stabilitet

ANVENDELSESOMRÅDER
Vindturbiner . Gearkasser . Industri-
gear . Lejehuse . Snekkegear . Cirkula-
 onssystem.

OVERHOLDER / OVERSTIGER
AIST/US Steel 224; AGMA 9005 E-02, 9005-F-16, 
6006-A03; DIN 51517 Part 3 CLP; ISO 12925-1 
Type CKD; DIN 51502 Type CLP; David Brown 
S1.53.101 Type E; IEC 61400-4; JISK-2219; SEB 
181226, Hansen Industrial BUI-Tec-2009-4-001; 
FL Smidth; GB 5903-2011 L-CKD; FAG Step 1-4; 
Siemens (Flender) AS7300 Revision 14; Winer-
gy; GE Energy; Bosch Rexroth; Eickhoff ; Nanjing; 
Brevini; Renk AG; Santasalo Moventas; SEW; 
Sumitomo Drives; Suzlon, Vestas, Jahnel Kester-
mann, Mitsubishi Heavy Industri. 
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#311 Wind Turbine Oil er en fuldsynte  sk transmissionsolie  l
ekstremt tryk, maksimal besky  else og op  mal ydelse. Især
mod mikropi   ngskader i vindturbiner og andre industrigear samt
oliesmurte rullelejer under de mest ekstreme dri  sforhold.
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