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Emballage
Cobiolube® Sawmill levereras i följande emballage
Art. nr.  TA-CS0020 (20 liter)
Art. nr.  TA-CS0200 (200 liter)
Art. nr.  TA-CS1000 (1000 liter)
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Cobiolube® Sawmill är en vätska som utvecklats speciellt för transportörer som används        
utomhus med fokus på de behov som finns inom sågverksindustrin.

Cobiolube® Sawmill är en miljövänlig vätska som har utvecklats med inriktning på goda smörj-
egenskaper och en problemfri produktionsprocess i den mycket krävande miljön som sågverks-
industrin har.

Cobiolube® Sawmill har utvecklats för god smörjning av kedjor, kugghjul och släpskor etc. och 
samtidigt som den håller systemet rent från smuts och damm. De noga valda miljövänliga tillsat-
serna kommer även att skydda mot korrosions/rost angrepp.
Även under mycket höga laster behåller Cobiolube® Sawmill sina goda egenskaper mot slitage. 

Cobiolube® Sawmill har speciellt utvecklats för transportörs system i utomhus miljö med fokus 
på de speciella behov som finns inom sågverksindustrin.

Vätskan har bra flödeskarakteristik i extrem kyla tillsammans med utmärkt termiskstabilitet vid
höga temperaturer. Detta gör Cobiolube® Sawmill din ideala partner i alla situationer.

Cobiolube® Sawmill har tilldelats EUs miljösymbol. Denna symbol ges
endast produkter som kan lätta miljöpåverkan under hela produktens livscykel från
råvaror hela vägen till tillverkning, användning och bortskaffande. 
Produkten måste också uppfylla höga kvalitetskrav på funktion mm. Detta säkerställs med obe-
roende tester, där produktkandidater måste kunna möta prestandanivån av
respektive marknadsledare.

Cobiolube® Sawmill har ungefär två gånger lägre friktion än mineralolja. Detta minskar kraften 
nödvändig vid förflyttning av stockarna etc.
Cobiolube® Sawmill är inte klassat som brandfarligt ämne. Detta gör det säkrare för användaren 
och anläggningar i händelse av brand.

Cobiolube® sawmill
• Bra egenskaper inom ett brett temperaturområde
• Reducerar vätskekonsumtionen
• Reducerar förslitning och deposition
• Biologiskt nedbrytbar till 99,9% 
• Cobiolube® sawmill har tilldelats ECO märkning

Återförsäljare


