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Smøreolieafgift 3,02 kr/ kg faktureres separat
Total økonomiske langtidsfedter af speciel høj kvalitet Dagspris excl fragt & moms
Kvalitets beskrivelse
MolyDane Black Moly D-180 anvendelse op til omkring 200 °C
Gråsort fedt med teknisk interessant tilsætning af MoS-2, grafit og zinkoxid
Bentonit basis uden smeltepunkt, extremt klæbende, vandafvisende. Modstår spulevand. Ideelt til hårdt krævende chassisfedt til lastvogne & entreprenørmateriel.
Særdeles velegnet til kardankryds og drejeskamler på lastvogne. D-180 finder stor
anvendelse i tung industri på åbne gear og gearkranse, vindmøller og dæksmaskineri på
skibe, p.g.a. såvel højtryksegenskaberne som vandfastheden
giver forlængede smøreintervaller (2-3 gange) sammenlignet med ordinære molyfedter etc.
ikke velegnet til alm.. kuglelejer
Vestas fedt Krøjekrans

Emb. & pris
1 x 50 kg
2 x 50 kg
4 x 50 kg tilbud
Pris per kg
Fedtpatron 400
gr.
Karton a 30
Patron
pris per patron
1 karton
99.00
5 karton
96,00
10 kart
tilbud

MolyDane & Jet-Lube specialsmøremidler til WindTurbines Land and Sea

Sunaplex 992 EP Langtids Universalfedt – også til kuglelejer
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Godt fremtidsorienteret universalfedt. Aluminium komplexfedt, konsistens 2.
Har ekstra højt dråbepunkt, 265°C og kan reelt anvendes op til 180-185°C kontinuert og
skulle temperaturen kortvarigt komme op over dråbepunkts temperaturen vil fedtet ved
afkøling genvinde sin unikke struktur. Klassisk stålværksfedt der tåler varme..
Alm. universalfedter kan kun anvendes op til 100-120°C. Sunaplex 992 er oprindeligt
udvikler på foranledning af GM i USA. Velegnet til alle former for lejer og bæringer hvor et
godt fedt er påkrævet. Autosektor forhjulslejer med skivebremser. Industri: som et reelt
universalfedt til høje, mellem og lave temperaturer, giver udvidede smøreintervaller med de
indlysende økonomiske fordele dette giver, trods den højere kg-pris.
Sunaplex 992 EP er "universalfedtet" for den kvalitets bevidste.

ProPlex 781 Tidligere Sunaplex 781 Hvidt Specialfedt

SALTVAND

Forhindrer / reducerer galvanisk korrosion i havvand fx på Windturbine bolte i
fundamenter Aluminiumskomplexfedt med højt dråbepunkt. Anvendes fra ÷32° til 190°C
kontinuert, kan kortvarigt tåle højere temperaturer og vil genvinde sin konsistens ved
afkøling. Stærkt klæbende, GOD Saltvandsbestandighed (næsten ikke til at spule væk),
hvidt og fødevareindustri venligt, opr. FDA godkendt i USA type BB, konsistens 1, kraftigt
rustbeskyttende, indeholder titandioxid/Zinkoxid ..
Velegnet til fiskeindustri, papirindustri, bryggerier, konservesfabrikker, cold stores, fryserier,
entreprenører, fiskeri, søfart, slagterier, tekstil samt kemisk industri. Sigtemaskiner til sten og
grus. Også velegnet til spil og hejs på sejlbåde, da det er umuligt at spule væk.
Meget velegnet til Kasse vaskemaskiner.

Matrix Calsium Sulfonate komplex fedt, rfustbesk og vedhæftende
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18 kg
6 x 18 kg
1 x 50 kg
Fedtpatron 24 x
400 Gram
1 kart.
95.
2 kart.
88.
5 kart.
anbrud 1P 155.
anbrud 6 P 105Anbrud 12P
1 x 50 Kg 115.4 x 50 Kg tilbud
1 x 1 Kg 298
2 x 1 Kg 265.
5 x 1 Kg 235
1x12x1 Kg 224
2x12x1Kg 200
12 patroner 125
24 Patroner 117,50

12 patroner

