
MOL Dynamic Forest
fűrészgép lánckenőolaj

A MOL Dynamic Forest berágódásgátló és tapadó képesség javító, oxidáció- és korróziógátló adalékokat
tartalmazó, magas minőségű, korszerű fűrészgép lánckenőolaj.

Alkalmazási terület

Fakitermelő és daraboló kézi fűrészgépekFakitermelő és daraboló kézi fűrészgépek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelemCsökkenti a láncelemek, a fogak, és a vezetőlemez kopását
Hosszú lánc élettartam

Csökkenti a láncelemek, a fogak, és a vezetőlemez kopását
Hosszú lánc élettartam

Kiváló kopásvédelem

Kiváló tapadás, erős szálhúzásGazdaságos felhasználást tesz lehetővéGazdaságos felhasználást tesz lehetővéKiváló tapadás, erős szálhúzás

Kiváló hidegfolyási tulajdonságokFakitermeléshez az év bármely időszakában használhatóFakitermeléshez az év bármely időszakában használhatóKiváló hidegfolyási tulajdonságok

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 100

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők Tipikus értékek

0,885Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

100Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]

10,8Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]

90Viszkozitási index

-27Folyáspont [°C]

260Lobbanáspont (Cleveland) [°C]

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és
környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap
 
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36  E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu
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MOL Dynamic Forest
fűrészgép lánckenőolaj

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:
MOL Dynamic Forest 0,6L 0,6L műanyag flakon13006089
MOL Dynamic Forest 1L 1L műanyag flakon13006091
MOL Dynamic Forest 4L 4L műanyag kanna13006092
MOL Dynamic Forest 180KG 216,5L fém hordó13006090
MOL Dynamic Forest Tankautó (csak rendelésre)13007958

Rendelésfelvétel:

Telefon:
Fax:
E-mail:

06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
06 (34) 380-010
kenoanyag@mol.hu
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