Naturligtvis.

NYHET
Binol Saw 700

Beskrivning
Binol introducerar en ny, förbättrad sågkedjeolja på den svenska marknaden.
Den är utvecklad för att tillfredsställa både
den professionella skogsentreprenören som
den privata ”hobby-sågaren”.

Binol Saw 700 har ett extremt högt
viskositetsindex, vilket innebär att produktens
tjocklek varierar mindre vid temperaturförändringar och därigenom ger mycket god
pumpbarhet i vinterklimat och är betydligt
lättare att hantera än en traditionell sågkedjeolja.

Den rekommenderas som smörjmedel, för
året-runt bruk, till kedjor och svärd i motorsågar och avverkningsmaskiner.
Viskositeter / oljefilstjocklek

Viskositeter i kyla

Såsom alla Binol´s oljor är Binol Saw 700 en
miljöanpassad sågkedjeolja tillverkad av
förnyelsebara råvaror, oftast baserade på
vegetabiliska oljor. Produkten är lätt biologiskt
nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som
toxisk för människa eller miljö samt ej heller
hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.
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Oxidationsstabilitet

Smörjförmåga

Produkten är mycket oxidationsstabil, upp till
35% bättre än traditionella sågkedjeoljor, vilket
ger lång lagringslivslängd. Den utmärkta
stabiliteten innebär samtidigt att det bildas
minimala mängder intorkningsrester vid stänk
på maskinytor under drift.

Ett antal parametrar påverkar smörjförmågan.
• Viskositeten vid arbetstemperaturen som
bidrar till oljefilmstjockleken.
• Tackiness (”klibbighet”) som håller kvar oljan
till ytan så att den inte slungas iväg.
• Slitageskydd
vid
smörjkontakter
där
oljefilmen inte riktigt orkar byggas upp.

Oxidationsstabilitet
Mäts vid en temperatur av 110oC

Den uppvisar dessutom mycket goda
rostskyddande egenskaper, både i normalt och
salt vatten.

Binol Saw 700´s naturliga polaritet gör att
den fäster avsevärt mycket bättre vid kedja
och svärd än t ex motsvarande mineraloljebaserade produkter. Förutom detta är de
vidhäftande egenskaperna ytterligare förbättrade. Produktens utmärkta smörjförmåga
medför också till att förbrukningen kan
reduceras med upp till 50 %. För att uppnå
denna effekt skall därför oljepumpens matning
strypas till ett minimum.
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