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Duratac Chain oil   
Introduktion Petro-Canada Duratac Chain 
Olie er formuleret specielt til smøring af 
kæder, savsværd, glidelejer og kædehjul af 
moderne højhastigheds-kædesave. Duratac 
Olier er økonomiske, klæbrig, "once 
through" linje af smøremidler. de er 
formuleret til at reducere dryp og "ryge-af" 
af deres klæbende natur. Desuden kan 
Petro-Canada Duratac kædeolier bruges til 
generel maskine smøring hvor et klæbrigt, 
drypfri olie er påkrævet, eller hvor vand 
afvasker smøremidlet er et problem. 
 

Funktioner og fordele   
Økonomisk 
• Duratac olier er formuleret som "once 

through" smøremiddel 

• Klæbrig og sej natur reducerer 
olieforbruget  

• Minimerer slitage   

Fremragende metal befugtning evne 
• Komplet olie dækningen af sværdet, 

kæden 

• Trænger alle led punkter 

• Forlænger savkæde liv   

• Langsigtede rust og korrosion 
beskyttelse 

• Beskytter kæde og sværd mod rust 

• Forbedre slidbeskyttelse  

• Hjælper med at forhindre skadelig 
metal til metal kontakt mellem kæder, 
sværd og drivtandhjulene  Øger kæder 
og savsværds levetid 
 

 

Reducerer dryp 
Duratac er specielt udviklet til at  
klæbe til kæder eller til brug i tidsskrift lejer. 
Som et resultat af deres streng-natur, 
"smid-væk" er reduceret, hvilket minimerer 
oprydning og affald   
 

Klæber kraftigt til alle sav dele 
Modstanden forsvinder fra savkæden 

• Stærk vandmodstand  

• Giver forbedret smøring  

• Reducerer olieforbrug   

•  

Applikationer  

Duratac kædeolier 32, 68, 100 og 150 olier 
er beregnet til anvendelse i: 

• Hånd oliering af kæder i savværker  

• Motorsav led og kædesmøring  
• Langsom hastighed og / eller utætte 

glidelejer  
• Guide barer og kædehjul 

Duratac Chain Oil 32 (farvet rød) er 
beregnet til brug i vinteren og det 
tidlige forår måneder.  
Et flydepunkt på -42 ° C / -44 ° F tillader 
det at blive brugt ved ekstremt lav 
temperatur.  
Udover at smøre savkæder er Duratac 
Chain Oil 32 anbefales også som et 
luftfilter coating, hvor et klæbrig 
produktet er påkrævet for fjernelse af 
støv.  
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Duratac Chain Oil 150 (farvet rød) er 
formuleret til brug i varmere årstider. 
Udover at smøre savkæder kan Duratac 
Chain Oil 150 også anvendes, hvor et 
klæbrig, drypfrit olie skal smøre 
maskiner, såsom transport-kæder, 
drivkæder, transportbånd lejer og åbne 
gear. Hurtig kædeslid kan forekomme 
fra utilstrækkelig smøring, bør kæde 
oilerreservoirer holdes fuld, og 
oliepumper kontrolleres regelmæssigt.  

Før du installerer en ny kæde, bør den  
lægges i blød i et par timer i en ren 
beholder fyldt med Duratac kædeolie. 
Dette tillader smøremidlet at trænge i alle 
led kontakt punkter og undgå slid og rust. 
Kædens liv vil blive forlænget, hvid den 
med jævne mellemrum renses med et 
opløsningsmiddel såsom Petrosol 3139 
Efter rengøring skal kæden lægges i blød i 
Duratac kædeolie før den monteres.
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