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Oleje pro řetězové pily   Art- 762 / 763

Popis:
Olej na řetězové pily na bázi minerálního oleje druh 762 a 763, vysoce výkonný a se širokými aplikačními 
možnostmi. Použitá aditiva zaručují výbornou přilnavost a ochranu proti opotřebování.
Různé viskozity těchto dvou typů olejů umožňují optimální volbu produktu v souladu s jeho použitím.

Rozsah použití:
– Tyto oleje jsou ideální pro mazání řetězových pil při všech provozních teplotách v rámci klimatických 
 podmínek.
– Tedy ideální pro všechna mazací místa vyžadující olej s dobrou přilnavostí. 

Charakteristiky produktu   Výhody

– Vynikající přilnavost  Olej není odpuzován odstředivou silou; zajišťuje dostatečné 
   a plynulé promazání řetězu a jeho ostří.

– Vynikající mazání, vynikající výkonnost  Chlazení a mazání realizovatelné vybavením řetězové pily 
   a jejími možnostmi prodlužují životnost řetězu a jeho břitů.

– Žádné pryskyřičné usazeniny  Zabrání funkčním problémům způsobených ulpíváním 
 na mazaných komponentech   a usazováním na prvcích stroje.

– Obsahuje antikorozní přísady  Účinně chrání kovové prvky proti korozi. 

– Dobré penetrační vlastnosti  Rychle proniká do článků řetězu a jeho kolíkových spojení 
   a předchází jejich opotřebení.

Bezpečnostní a ekologická hlediska:

– Starý nepoužitelný olej je třeba likvidovat v souladu s „Nařízením o zvláštních odpadech“ (ODS).

– Kód odpadového materiálu: 1481, Kód odpadového materiálu: LMD/CE: 13 02 04

– Není klasifikován jako toxický

– OFSP T č. 611500

– ADR/SRD: není klasifikován jako nebezpečný

– Výstraha: Mírně nebezpečný pro vody
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Velikosti nádob: 

Barel: 50 kg / 180 kg        /       Kanystr: 10 kg (jen pro typ 762)  /  25 kg

Údaje na tomto listě se opírají o nám známé vlastnosti a aplikační možnosti. Blaser Swissuble AG neručí za škody 
způsobené nesprávným použitím produktu. Z těchto údajů není možno vyvozovat žádnou obecnou odpovědnost.

Kompresory Vzduchotechnika s.r.o. 
Plzeňská 169, Žebrák 267 53 

E: info@kompresory-vzduchotechnika.cz 
E:  objednavky@kompresory-vzduchotechnika.cz 
T:  +420 311 532 091 
M: +420 773 489 530 
M: +420 603 432 326

Č. typu Třída viskozity ISO VG Viskozita index VI Bod tuhnutí Bod vznícení Hustota Dovolené zatížení 
      podle Bruggera:

 DIN 51519 DIN ISO 2909 DIN ISO 3016 DIN ISO 2592 DIN 51757
 ISO 3448  

762 68 110 -24ºC 200ºC 0.875 g/cm3 38 N/mm2

      (380 bar)

763 100 90 -15ºC > 200ºC 0.9 g/cm3 30 N/mm2

      (300 bar)

Fyzikální / chemické údaje:


