
MULTIFUNKTIONEL 
HTC Supreme er en mul  funk  onel
olie med lav frik  on med en base af 
paraffi  nskmineralolie  l brug i hydrau-
liske systemer, stempel-, skrue- og la-
melkompressorer og vakuumpumper.

SKABER IKKE AFLEJRINGER
Indeholder VarniShield™ en patente-
ret addi  vteknologi  l hydrauliksyste-
mer som forhindrer dannelse af   lak og 
afl ejringer.
HTC Supreme er særligt velegnet  l 
hydrauliksystemer i plast- og sprøj-
testøbemaskiner, glas- og transfer-
systemer, trykpresser og CNC styrede 
værktøjsmaskiner.

TRYKFORSTÆRKET
HTC Supreme indeholder PTFE og 
Micron Moly® en type molybdændis-
ulfi d, der behandler metaloverfl ader 
og giver en lang  dsholdbar fast smø-
refi lm på metalfl ader og en ultralav 
frik  on, der kan modstå tryk op  l 35 
tons / cm2. De  e minimerer frik  ons-
skader, slitage, udmatningsskader og
overophedning, hvilket øger leve  den
på kompressorer og hydrauliske syste-
mer.

ENERGIBESPARELSE 
HTC Supreme udviser en høj energire-
duk  on i kompressorer og hydrauliske 
systemer, der arbejder hårdt. Bespa-
relser op  l 7.000 kr. eller mere årligt, 
a  ængig af priser på elektricitet.

FORDELE
• Sænker energiforbrug
• Forhindrer overophedning
• Excep  onel slitagebesky  else
• Termisk & oxida  onsmæssig stabil
• Overlegen hydroly  sk stabilitet
• Enestående korrosionsbesky  else
• Høj skumningsresistens
• Opbygger ikke slam og afl ejringer
• High performance ved hård dri  
• Øget holdbarhed på kompressorer
• Fremragende lu  separa  on

OVERHOLDER / OVERSTIGER:
Denison HF-O, Eaton-Vickers I 286-S,  
M-2950-S; JCMAS HK, Eaton-Char-Lynn, 
Haldex Barnes, Husky, Linde, Rexnord, 
Bosch Rexroth, Parker Hannifi n, Cincinna   
Machine P-54, P-68, P-69, P-70; DIN 51 524 
Part2, 51 517 Part 2; ISO 6743/4 HM; AGMA 
9005-E02; R&O, Sauer-Sundstrand, Danfoss; 
U.S. Steel 126, 127, 136; AFNOR E 48-603; 
Ingersoll Rand; Joy; Kaeser; Gardner Denver; 
Sullair; Worthington; LeRoi; Quincy; Atlas 
Copco kompressor spec.

#313 HTC Supreme er en højtydende olie med lav frik  on  l 
brug i hydraulik og kompressorer. Specielt udviklet  l energi 
besparelser i industrielle hydrauliksystemer, lamel, skrue- og 
stempelkompressorer og alle typer vakuumpumper.
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PTFEMOLY Micron Moly® besky  er 
og PTFE fungerer som et 
fl ydende kugleleje mellem 
metalfl ader
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