
Simmerring® DIN 3760

Freudenberg Simmerring® er en premium kvalitet akseltetning som 
har vært på markedet siden 1929 og er den opprinnelige tetningen 
som har fått kallenavnet simmerring.

Simmerringen  benyttes som radialtetning i mange OEM/original 
utstyr som girkasser, aksler, transmisjoner og motorer.

Simmerring® akseltetningens fordeler:

•	 Beste tetningsegenskaper i de tøffeste klimaer og miljøer
•	 Pålitelig og lang levetid grunnet lav friksjon og varmeutvikling
•	 Enkel installasjon
•	 God kompabilitet med syntetisk og mineral oljer

72 NBR 902 - Fleksibel på lav temperatur, gode elastiske egenskaper, høy slitasjevne, 
temperaturområde: -40 ºC til +100 ºC 
 
75 FKM 585 - Kompatibel med nye typer av smøremiddel og oljer som er mer aggressive, 
temperaturområde: -25 ºC til +160 ºC

Otto Olsen AS lagerfører over 500 dimmensjoner av  
Simmerring® fra Freudenberg. Både NBR og FKM  
materiale.

O-ring service boks

O-ring service boks gjør det enkelt å lage O-ringer ved 
akutt behov.

Dette service-settet kommer i form av en koffert som inne-
holder det som er nødvendig for å lime O-ringer.

Kan leveres med NBR eller Viton® snor, lim, metermål, 
skjøteapparat og kniv.

For Viton® snor følger det med lengder av 1 meter, og for 
NBR snor følger det med 2 meters lengder av

snortykkelse:
1,78, 2,00, 2,40, 2,62, 3,00, 3,53, 4,00, 4,50, 5,00,
5,33, 5,70, 6,00, 6,99 og 8,00mm.

Art.nr.  NBR 3176000 kr 740,-

Art.nr. Viton® 3176001 kr 1 790,-

PI Tape

En enkel måte å måle seg frem til korrekt O-ring størrelse.

PI tape er laget av plast for å unngå å eventuelt skade  
O-ring spor.

Kommer i et hendig etui for trygg oppbevaring.

Art.nr.  1103014 kr 150,-

Prisene på varene i kampanjen er å forstå eks. mva. Ex Works Lillestrøm.
Det kan forekomme noe leveringstid på noen av produktene.

Bestilling gjøres til ordre@oo.no, merk bestillingen “mars”.

Kampanjen gjelder til og med 31. mars 2018 eller så langt lageret rekker.

Har du spørsmål? Kontakt oss på telefon: 63 89 08 00.


