
 

SYNERGY 
HIGH PERFORMANCE GEAROLIE 
 

- Mere end blot syntetisk 

 
Synergy er en ekstremt stærk EP industriel gearolie med lang levetid, der får gear til 
at køre glattere, mere støjsvage, køligere og længere uden eftersyn. Synergy's 
fordel i forhold til konkurrerende mineral- og syntetiske olier kommer af sin 
overlegne blanding af syntetiske baseolier plus Synslide-additivteknologi, Royal 
Purple's unikke, ikke-korrosive, EP-teknologi. 
 
Synergy beskytter gear ved svære serviceapplikationer, hvor andre EP-olier fejler. 
Synergy anbefales til brugere, der søger længere olielevetid og forbedret 
pålidelighed af gearkassen og ydeevne. 
 
For mere information bedes du anmode om Royal Purple's "Gear Lubrication 
Manual." 
 
SYNSLIDE® ADDITIVTEKNOLOGI GØR HELE FORSKELLEN! 
 
Syntetiske olier gør Royal Purple i stand til at fremstille overlegne smøremidler, men 
det er Royal Purple's avancerede Synslide-additivsteknologi, der giver dens 
smøremidler deres fantastiske ydelsesfordele. Synslide additiv teknologi er virkelig 
noget udover syntetisk. 
 
Synslide-additivteknologi, Royal Purple's stærke EP-smørende film, giver maksimal 
beskyttelse under svære smøringsbetingelser, typisk forårsaget af stærkt belastede, 
langsom hastighed og / eller stødbelastningsforhold. Denne seje, glatte film 
forbedrer smøringen betydeligt og reducerer slid ved at øge oliefilmens tykkelse og 
sejhed, hvilket hjælper med at forhindre metal-til-metal-kontakt i gear og lejer. 
 
Synslide-additivteknologi er ikke-ætsende for gear og lejer, inklusive 
overfladehærdede gear, der let kan blive ætset af konventionelle svovlphosphor-
EP-olier. Synslide additiv teknologi fortrænger vand fra metaloverflader og 
udmærker sig ved at beskytte udstyr i våde omgivelser. Det styrker også olien mod 
de skadelige virkninger af varme, som får olie til at oxidere. 
 
Fordele: 

 Høj filmstyrke 
o Synergy beskytter gear og lejer bedre end konventionelle EP 

gearolier. 

 Beskyttelse mod stødbelastning 
o Synergi beskytter mod svigt af gear, der udsættes for pludselige 

stødbelastninger. 

 Separeres hurtigt fra vand 
o Synergi udskiller hurtigt og fuldstændigt vand, som let kan tappes 

fra bunden af oliereservoiret for at holde olien tør. 

 Længere olielevetid 
o Synergy har enestående oxidationsstabilitet, der i høj grad 

forlænger olieskiftintervallerne, mens gearkasser holdes rene. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Reducerer lejevibrationer 
o Den stærke oliefilm fra Synergy kombineret med dets evne til at 

mikropolere lejefladerne giver overlegen lejesmøring. 

 Sparer energi 
o Den hårde oliefilm af Synergy og lave friktionskoefficient sparer 

energi i gearkasser, der er under belastning. 

 Syntetisk rengøring 
o Det naturlige rengøringsmiddel i Synergy renser snavsede 

gearkasser og holder dem rene. 

 Forenelig med pakninger 
o Synergy har fremragende tætningskompatibilitet 

 Kompatibel med andre olier 
o Synergy er kompatibel med de fleste elastomerer og kan blandes 

med andre mineralolier og de fleste syntetiske olier. (Det er ikke 
kompatibelt med silikone eller glykolbaserede syntetiske stoffer.) 

 Miljøansvarlig 
o Synergikomponenter er opført under TSCA og opfylder EPA, RCRA 

og OSHA krav. Synergy forlænger olieskiftsintervaller, eliminerer 
for tidlige olieskift, reducerer omkostninger til olieindkøb og 
bortskaffelse kraftigt og sparer energi. 

 

  ISO GRAD 

Typiske egenskaber* Metode 100 150 220 

SAE grad  80W85 80W90 90 

AGMA grad  3 EP 4 EP 5 EP 

Viscositet D-445    

 cSt @40°  100 150 220 

 cSt @100°  11,7 15,7 21,4 

Viscositets index D-2270 105 105 113 

Flammepunkt °F / °C  D-92 460/238 405/207 400/204 

Størknepunkt °F / °C D-6892 -33/-36 -30/-34 -33/-36 

Kobberkorrosionstest D-130    

 3 Hrs @ 100°C  1A 1A 1A 

Rust test D-665    

 Ferskvand  bestået bestået bestået 

 Saltvand  bestået bestået bestået 

Skum test, Seq II D-892 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

Demulibilitetstest D-1401    

 mins @ 180°F  43/36/1(10) 40/39/1(10) 42/37/1(10) 

Cincinnati Millicron “B” D-2070    

 korrosion/oxidation  bestået bestået bestået 

Four Ball EP test D-2783    

Belastningsindex  56 56 56 

Svejsebelasning, kgf  315 315 315 

Vægtfylde, lbs/g D-4052 7,4 7,41 7,38 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ISO GRAD 

Typiske egenskaber* Metode 320 460 680 

SAE grad  85W140 140 250 

AGMA grad  6 EP 7 EP 8 EP 

Viscositet D-445    

 cSt @40°  320 460 680 

 cSt @100°  26,1 33,5 47,5 

Viscositets index D-2270 103 105 115 

Flammepunkt °F / °C  D-92 435/224 415/213 440/227 

Størknepunkt °F / °C D-6892 -30/-34 -24/-31 -24/-31 

Kobberkorrosionstest D-130    

 3 Hrs @ 100°C  1A 1A 1A 

Rust test D-665    

 Ferskvand  bestået bestået bestået 

 Saltvand  bestået bestået bestået 

Skum test, Seq II D-892 0/0/0 0/0/0 0/0/0 

Demulibilitetstest D-1401    

 mins @ 180°F  40/40/0(10) 42/37/1(10) 43/36/1(10) 

Cincinnati Millicron “B” D-2070    

 korrosion/oxidation  bestået bestået bestået 

Four Ball EP test D-2783    

Belastningsindex  56 56 56 

Svejsebelasning, kgf  315 315 315 

Vægtfylde, lbs/g D-4052 7,48 7,49 7,46 

 

*Egenskaber er typiske og kan variere. 

 

 

 

 

 

 


