
 

 
 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets 
driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
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Produktbeskrivelse 

Aries bidrar til at pneumatiske slagverktøy fungerer 

utmerket, med maksimal slitasjebeskyttelse, mekanisk 

driftssikkerhet og lange serviceintervaller i krevende 

bruksmiljøer 

Førsteklasses ytelse og beskyttelse 

av utstyret 

Aries smøreoljene med høytrykksegenskaper gir 

omfattende beskyttelse og høy ytelse i alle typer 

pneumatiske slagverktøy, inkludert bergboremaskiner, 

trykklufthammere, pæledrivere og pressluftbor.  Aries er 

sammensatt av baseoljer og avanserte tilsetninger av beste 

kvalitet, og er svært stabil under intensiv drift og i krevende 

miljøer. Aries gir utmerket beskyttelse mot slitasje, 

korrosjon og rust. Aries har gode vedheftegenskaper for 

maksimalt pålitelig oljefilm. Det avanserte produktet 

motstår vannutskylling i svært våte miljøer, og absorberer 

fuktighet fra luftstrømmen når verktøyet brukes i omgivelser 

med høy luftfuktighet. 

Aries-serien består av følgende produkter: 

• Aries 32  

• Aries 100 

Lang brukstid og optimal ytelse  

Aries har høytrykkstilsetninger som gir en maksimalt 

holdbar oljefilm for høy driftssikkerhet. Den høye ytelsen 

forsterkes ytterligere av Aries-oljens stabilitet, som 

forebygger skum og avleiringer som kan svekke 

boreytelsen som følge av langsom eller ustabil ventildrift.   

Stabiliteten gir maksimal beskyttelse i et stort 

temperaturområde, og holder oljefilmen svært stabil i høye 

temperaturer. Den forebygger også driftsstans som følge 

av ekspanderende luft i lave temperaturer. 

Bruksområder 

• Anbefales for alle typer pneumatiske slagverktøy, 

inkludert bergboremaskiner, trykklufthammere, 

pæledrivere og pressluftbor som brukes i gruvedrift og 

anleggsbransjen. 

• Anbefalt for alle typer industrielle konvensjonelle lagre og 

antifriksjonslagre.

Aries®  
Høytytende luftverktøyolje 



Aries® ─ Forts. 

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt 
angitt i produktdatabladene. 
Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det 
tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale 
salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning 
ved kassering av brukte produkter.  
 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
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Typiske data 

Test Testmetoder Resultater 
 

Viskositetsgrad  32 100 

Utseende Visuelt Gul Gul 

Visk. Kinematisk ved 40 ºC, mm²/s ISO 3104 31 105 

Visk. Kinematisk ved 100 ºC, mm²/s ISO 3104 5,3 10,2 

Tennpunkt, ºC ISO 2592 174 212 

Flytepunkt, ºC ISO 3016 -27 -24 

Tetthet , 15°C, Kg/l ASTM D1298 0,908 0,886 

Kobberkorrosjon,, 3 t, 100°C ASTM D0130 1B 1B 

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. 
Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem. 
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