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 Jellemz� adatok:          
 Jellemz�:  Érték: 

150 
150 
14,69
>220 
-10 
megfelel 
2600 
12+ 
 

- 
ISO 3104
ISO 3104
ISO 2952
ISO 3016
ASTM D665
ASTM D2783
IP 334

 Módszer: 

 Termékleírás:

 El�nyei:         

A BWS-OL EP 150 jel� termék, a magas kopás- és berágódásgátló hatást igényl�, 
els�sorban ipari- és közlekedési gépek er�átviteli egységeinek kenésére szolgáló 
hajtóm�olaj. El�állítása kiváló min�ség� ásványolaj eredet� alapolajokból, 
valamint korszer� adalékokból történik. 

A  BWS-OL EP 150 jel� hajtóm�olaj használatának el�nyei: A mai nagyteljesítmény� 
ipari gépek, automata gyártósorok berendezései, a közlekedés gépei, valamint a 
szakipari er�gépek sok esetben nagy igényeket támasztanak a hajtóm�vek ken�-
anyagaival szemben, amelyet csak megfelel�en hatékony kopás- és berágódás-
gátló tulajdonsággal rendelkez� hajtóm�olaj tud teljesíteni. A BWS-OL EP 150 az 
egyedi adagolási rendszere révén, még az extra igénybevételek esetén is hatékony-
an csökkenti a kopást és a berágódást. Megfelel� korrózió- és oxidációgátló hatásá-
nak köszönhet�en védi, és tisztán tartja a gép alkatrészeit, használatával növelt olaj-
csere periódust, veszteségkenés esetén a gyártósor karbantartási ciklusidejének
növelését biztosítja.

Jelent�sen megnövelheti a gép alkatrészeinek az élettartamát
Cirkulációs- és veszteség-kenés� ken�rendszerekben egyaránt alkalmazható
e l�nyösen felhasználható a veszteséges kenési feladatok ellátására
M egakadályozza a lerakódásokat, tisztán tartja a kenési helyeket
S peciális összetételének köszönhet�en, alkalmas víznek és porszer� szennyezés-
eknek,valamint magas h�mérsékletnek kitett gépsorok veszteségkenési feladatai-
nak ellátására
A tömít�anyagokkal jól összeférhet�

Nagy terhelés� hajtóm�vek kenése, csepegtet�s és olajpermet kijuttatásával m�köd-
tetett veszteségkenési rendszerek. Üveg-, kerámia- és téglaipari automata gyártósorok
veszteségkenése. Épít�ipari-, bányaipari-, k�bányák-, mez�gazdasági-, vízi közlekedés-
 speciális gépeinek ken�anyaga.

 Felhasználási területek: 
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