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Smøreolie til vanger og glideflader
Sunoco Way Lubricant 68 er specielt fremstillet til smøring af værktøjsmaskiners vanger, føringer,
styr- og glideflader, især hvor krav om stor præcision og ringe tilspænding, kan forårsage stødvise
(stick-slip) bevægelser af arbejdsbord, slæde og tilspænding, hvorved kvalitetsforringelse af det
bearbejdede emne opstår.
Sunoco Way Lubricant's gode friktionsegenskaber nedsætter eller eliminerer kontaktfriktion mellem to
glideflader, hvorved "stick-slip" effekten undgås.
Sunoco Way Lubricant yder fremragende beskyttelse mod slid og korrosion.

Fordele
*
*
*
*

Forhindrer rykvis bevægelse af slæde, arbejdsbord samt tilspænding på værktøjsmaskiner.
Beskytter mod metalkontakt og nedsætter derfor slid væsentligt.
Værktøjsmaskiners bearbejdningsnøjagtighed forbedres betydeligt
Standtid på værktøj samt maskinlevetid forbedres væsentligt

Anvendelse
Sunoco Way Lubricant bør anvendes ved smøring af horisontale og vertikale vanger (føringer) på
værktøjsmaskiner, slibemaskiner, høvle- og shapemaskiner, drejebænke o.s.v. ved såvel normale
som højeste belastninger, samt minimale tilspændings hastigheder, hvor sparsom olietilførsel er
fremherskende.
Produktionsmaskiner, som f.eks. kunststofpresser, sprøjtestøbemaskiner, træbearbejdningsmaskiner
etc. vil også med fordel kunne anvende Sunoco Way Lubricant 68.

Egenskaber
* Meget stor bæreevne sikrer rykfri slædebevægelse samt beskyttelse mod metalkontakt
* Særlige additiver tillader anvendelse af lavest mulig viskositet, hvorved størst mulig
bearbejdnings nøjagtighed opnås
* Høj oxidationsstabilitet sikrer lang levetid af olien, samt væsentlig nedsat vedligehold
* Stærkt reduceret oliespild på grund af stor vedhængsevne
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Typiske data
Viskositet cSt. ved 40°C
100°C
ISO VG
Flammepunkt °C
Viscosity index
Flydepunkt °C

68
7,9
68
180
77
÷21

Sunoco Way Lubricant 68 er lagervare i dunke a 20 Liter. ISO 32 og 220 er bestillingsvarer
Way Lubricant 68 kan anvendes som alternativ til Industrigearolien Sunep ISO 68.
Desuden har vi Sunvis 832 846 868 Hydraulikolie * Sunep Industri gearolie ISO 100, 150, 220 og 320
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