FORK OIL SPORT, COMFORT
POPIS
FORK OIL SPORT a FORK OIL
COMFORT sú kvalitné špeciále
hydraulické oleje na báze ropného
oleja, určené pre nasadenie v
teleskopických
vidliciach
motocyklov.
K charakteristickým kvalitatívnym
znakom patrí:
· Technológia aditivácie:
Kombinácia vhodnej technológie
aditivácie a kvalitného ropného
produktu umožňuje nasadenie u
tlmičov osobných vozidiel, a olej je s
úspechom dlhú dobu používaný v
obrovskom množstve aplikácií.
· Schopnosť
zmierňovať
opotrebovanie:
V oleji obsiahnuté prísady redukujú
opotrebovanie vnútri tlmiča na
minimum.
· Odolnosť proti oxidácii:
Majú vynikajúcu odolnosť proti
oxidácii, takže si zachovávajú
stabilné mazacie vlastnosti po dlhú
dobu.

· Zamedzenie korózii:
Naolejované kovové plochy sú chránené
proti korózii. Vytvorený olejový film
zostáva zachovaný i behom dlhšieho
odstavenia zariadenia z prevádzky.
· Zamedzenie tvorby peny:
Obsahujú vhodne zvolené účinné aditíva,
potlačujúce tvorbu peny.
· Schopnosť tichého chodu:
Hluk vznikajúci pri prevádzke tlmiča je
týmito špeciálnymi olejmi potlačený.
· Znášanlivosť s tesniacimi hmotami:
Funkčnosť bežných tesniacich hmôt nieje
negatívne ovpyvňovaná.

POUŽITIE
· Teleskopické
motocyklov.

vidlice

· BMW (FORK OIL COMFORT)

Skúšobná
metóda

Smerodat. hodnoty podľa DIN
55350 oddiel 12

FORK OIL

Viskozitný index
Hustota pri 15 °C
Bod vzplanutia o.k. (Clev.)
Bod tuhnutia
Protikorózne vlastnosti na
oceli
Viskozitná klasifikácia

tlmiče

Povolenia:

Technické parametre

Kinematická viskozita
Pri 40 °C
Pri 100 °C
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Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími
podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.
Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta
bezpečnostných údajov.
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