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Chesterton 650 er et miljøvennlig, avansert smøremiddel for 

maskiner og håndterer høy belastning og ekstremt trykk. 

 

650 AML (Advanced Macinery Lubricant-avansert smøremiddel for 

maskiner) som er biologisk nedbrytbar, forlenger utstyrets levetid ved å 

betydelig redusere slitasje 

 

 

Chesterton er glad for å kunngjøre et ett-for-alle produkt; 650 AML. For kjeder, pneumatikk og 

andre maskindeler i industri, mat og drikkevare bransjen. Det er formulert med en unik 

næringsmiddelgodkjent plante utledet ester blanding, noe som gir høy ytelse, er biologisk 

nedbrytbart, miljøvennlig og en arbeidssikker smøreolje. 650 AML gir enestående beskyttelse 

mot slitasje i ventiler, stempler og andre pneumatiske komponenter. Den rengjør og fjerner 

belegg og lakk, samtidig som den smører kjeder, tau og andre maskindeler. 

 

650 AML er designet for sluttbrukere som ser etter et høy ytelses, miljøvennlig og arbeidssikkert 

alternativ til petroleumsbaserte oljer. 650 AML vil overholde hensyn til sikkerhet og miljø og vil 

yte bedre enn mange petroleumsbaserte produkter. 
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650 AML har flere fordeler når den brukes som smøring for pneumatikk, kjeder, tau eller 

maskindeler 

• Miljøvennlig: plante utledet ester teknologi; biologisk nedbrytbar 

• Sikkerhet: lav støvfare; lite lukt 

• Renslighet: Selvrensende; fjerner rester og klebrig belegg 

• Energi besparing: Lav koeffisient friksjon 0,05 (ASTM D3233), reduserer strømforbruket 
betydelig. 

• Reduserer slitasje: høytrykksevne og testresultat forlenger utstyrets levetid. 
• Kompatibilitet: silikonfri; sikker på alle metaller og de fleste polymerer og plast 
• Samsvar: NSF H1 sertifisert, godkjent til bruk i mat, drikke og legemiddelindustrien. 

 

650 AML er ment for alle bransjer. Den vil vise seg å være betydelig gunstig på områder hvor 

pneumatiske applikasjoner behøver høy fuktabsorpsjon og tørre kjede applikasjoner som 

behøver høy bæreevne og utmerket rengjøringsevne. 

Tiltenkte bruksområder er, men ikke begrenset til: 

 Robot, automatiserte og prosesstyrte pneumatiske systemer inkludert sylindere, 
solenoider, ventiler, presser, luftverktøy osv. 

 Kraftoverføring/transportkjeder: Slik som automatisert generell produksjon (hvitevarer, 
dekk og gummi, treforedling) og hvor smøremiddelet er applisert automatisk ved dråpe, 
børste eller spray smøresystem. 

 Kabeltau, kabler og heiser for alt utstyr inkludert kraner, heiser og transportbånd. 

 Luftspray smøring systemer inkludert lagre med høyere hastighet, varme applikasjoner 
opp til 200◦C. Avhengig av lagerstørrelse og rpm. 

 

Om A.W. Chesterton Company 

Representert i over 100 land over hele verden, Chesterton er anerkjent som en ledende tilbyder 

av kunnskapsbaserte løsninger og ekspertise for roterende, stasjonært og hydraulisk utstyr. 

Støttet av et omfattende utvalg av produkter for løsninger til industriell væsketetning, høy 

ytelses produkter til beskyttende belegg og spesial smøremiddel til industrien og vedlikeholds, 

reparasjons og driftsprodukter. 

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Paul Lenehan 

EMEA Marketing Manager 

Coatings, Industrial Lubricants & MRO Chemicals,  

e-mail: paul.lenehan@chesterton.comwww.chesterton.com 


