
Miljøsmøremidler
for alt utstyr



H1-klassede oljer for ren industri
Betegnelse          Viskositet Beskrivelse
Best.nr. ISOVG

Kompressorolje Syntetisk kompressorolje for de 
fleste typer kompressorer. 

21 46 - 68 Liten forkoksning og lange 
100 serviceintervaller. Stort tempe-

raturområde. Leveres som lav-
temperatur olje  på spray, 90A.

Sirkulasjonsolje Universalolje for de fleste bruks-
områder hvor kravene til rene 

24 46 - 68 smøremidler er høye, f.eks. 
100 slakteri, bryggeri og farmasøy-

tisk industri.

Tåkesmøringsolje Tåkesmøringsolje som sikrer 
smøring og beskyttelse av deler 

25 22 innen ren industri f.eks. pakke-
maskiner, kuttemaskiner, etc.

Hydraulikkolje Førsteklasses antislitasje - rust-
beskyttende og belastningssta-

26 15 - 32 bile egenskaper. Høy oksyda-
46 - 68 sjonsstabilitet gir lange service-

intervaller.

Kjedeolje Meget høy bæreevne og anti- 
slitasjeegenskaper, sammen 

27 32 - 150 med eksepsjonelt gode pene-
460 trasjonsegenskaper sikrer lang 

levetid på kjeder og utstyr.

Gear olje Gearolje med høy bæreevne 
og anti-slitasje tilsetninger. 

28 100 - 150 Oksydasjonstabilitet og høy 
220 - 320 rustbeskyttelse gir lang levetid 
460 på utstyr og olje. Leveres som 

universalolje på spray, 14 A.

Penetrasjonsolje Universalolje med meget gode 
rustbeskyttende og penetreren-

29 32 de egenskaper. Benyttes hvor 
vanlige rustløsere ikke tilfreds-
stiller renhetskravene i nærings-
middelindustrien.
Leveres som rustløser og 
beskytter på spray, 29A.

Snekkevekselolje Olje med eksepsjonelle bære-
egenskaper og anti-slitasje be-

34 320 - 460 skyttelse. Meget vedheften-
de, tærer ikke på gulmetaller. 
Separerer godt fra vann.

Varmeover- Syntetisk varmeoverføringsolje 
førings olje med høy varmeoverføringsevne 

og lav fordampning. 
35 32 Motstår høye temperaturer.

EP Gear olje Gearolje med EP tilsetninger for 
ekstreme belastninger. Benyttes 

36 460 ofte hvor man tidligere hadde 
fettfyllt kasse.

Sukkeropplø- Benyttes til oppløsing av sukker-
sende emulsjon rester samt beskyttelse av 

maskiner og utstyr for samme.
37 26

H1-klasset fett for ren industri

Betegnelse         NLGI tall Beskrivelse
Best.nr.

Kule- lagerfett Vannklar universalgrease 
med vannbestandig 

59 0 - 1 - 2 fortykker. 
God pumpbarhet og 
bredt temperaturområde.
Leveres på spray, 59 A.

Kule- og Hvit langfibret vannfast 
glidelagerfett smørefett som normalt 

benyttes ved lave turtall 
60 2 og kontinuerlig steam, 

vannspyling.
Leveres på spray, 60 A.

High speed Hvit universalgrease for 
lagerfett høye turtall.

73 2

Universalfett Hvit universalgrease for 
de fleste oppgaver innen 

75 0 - 1 - 2 ren industri. 
Benyttes i sentralsmøring 
eller handsmøring.

Fett for Utrolig langfibret vann-
åpne drev fast drevfett. Benyttes til 

smøring av tanndrev og 
76 3 alle typer glideflater hvor 

man trenger en tøff smø-
refilm/beskyttelse. 
Leveres på spray, 76 A.

Fett for lave Hvitt giftfritt smørefett 
temperaturer som benyttes ved f.eks. 

innfrysing av halvfabrikata 
77 1 eller is. Tåler -68˚C.

Høye og lave Syntetisk universalgrease 
temperaturer som benyttes i slakterier 

etc. hvor man har store 
78 1 temperaturforskjeller. 

Fettet er lett å pumpe og 
har god vannbestandig-
het.

Silikonfett Syntetisk fett som i 
hovedsak benyttes på 

79 2 ventiler og i tettninger 
hvor renhetskrav kombi-
neres med krav til 
varsomhet mot gummi-
pakninger etc.



Du bør ikke

være fornøyd

med minst 

mulig!

I en del næringer er kravene til

hygiene i produksjonsprosessen

meget høy. Dette gjelder ikke minst

innen næringsmiddelindustrien og

farmasøytisk industri, innenfor

helse- og omsorgssektor, samt deres underleverandører, for å nevne

noen.

Miljøsmøremidler hemmer 

bakterievekst

BEL-RAY NO-TOX® miljøsmø-

remidler inneholder tilsetning-

er som hemmer aktiv bakteri-

evekst. Dette er helt unikt for

denne type smøremidler.

Denne egenskapen er uvur-

derlig hvis man av forskjellige

grunner skulle få uønskede

mikroorganismer i produksjonsprosessen. 

Den aktive, bakteriehemmende tilsetningen i NO-TOX®-programmet

gjør at  smøremidlet bryter ned bakterieveksten og dermed reduserer

faren for å virke som utviklingsplass for mikroorganismer.

BEL-RAY NO-TOX® miljøsmøremidler hemmer effektivt vekst av:

Listeria Monocytogenes, Salmonella Typhosa, Staphylococcus Aureus,

Escherichia Coli, Bacillus Subtilis, Proteus Vulgaris, Pseudomonas

Aeruginosa, Pseudomonas Fluorescens, Saccharomyces Ceriersial,

Rhizopus Nigricans.

BEL-RAY NO-TOX® Vanlige oljer

Under 100 enheter 700 enheter



En ren og hygienisk produksjon

- driftsprosess

Bel-Ray har utviklet en serie smøremidler for krevende industri, BEL-

RAY NO-TOX® oljer og fett. Bredden i sortimentet gjør det mulig å

smøre alle typer maskiner og utstyr med rene H1-klassifiserte produkter. 

Det unike med BEL-RAYS NO-TOX®-serie er at det dreier seg om

fullverdige smøremidler.

Også i annen industri begynner kravene til et hygienisk produksjonsmiljø

å bli større. Hittil har det vært vanskelig fullt ut å tilfredstille de tekniske

krav denne industri stiller. Nå behøver man ikke lenger føle seg tvunget

til mindre tilfredstillende løsninger. Med bruk av BEL-RAY NO-TOX® pro-

dukter og smøreskjema fra Noriko, tilfredstilles de strengeste krav til

både miljø og teknikk.

Hydraulikk

NO-TOX® olje

NO-TOX® olje

NO-TOX® olje

NO-TOX® olje

NO-TOX® fett

Kjede Gear

Pneumatikk

Høy temp.lager



• Med Noriko-

vedlikeholdsystem får 

du optimale resultater 

- økonomiske og 

praktiske rutiner.

• Hvordan du skal gå 

fram for å få best 

mulig utbytte av vårt 

samarbeide fremkommer av følgende:

Vi nøyer oss ikke med bare å være en dyktig leverandør av første-

klasses smøremidler. I nærmere 25  år har vi jobbet aktivt med

forebyggende vedlikehold, med individuelt tilpassede rutiner for

norsk og skandinavisk industri. Vår tjenester omfatter:

Våre dyktige medhjelpere

gir deg en komplett

maskingjennomgang og

behovsanalyse.

I tillegg bruker vi tid på å

skreddersy smøreskjema

og legge opp rutiner som

passer akkurat din virksom-

het.



Noe av det viktigste i all

virksomhet, er oppfølging.

Dette legger vi stor vekt

på, slik at de rutiner vi er

blitt enige om, også føl-

ges opp fra vår side.

Vi er kjent for å holde et høyt

faglig nivå i all vår virksom-

het. Vi holder oss hele tiden 

oppdatert på det siste som

skjer innen vårt fagområde.

Godt støttet er vi i vårt nære

samarbeid med bl.a. Bel-Ray

Company.

En del av vårt tilbud

er det undervis-

ningsprogram vi har

for våre kunder. Her

gjennomgås alt av

betydning, og alle

spørsmål og pro-

blemstillinger som

måtte dukke opp,

blir behørig 

besvart.



Sammen med Noriko 

får du tilgang til en komplett

smøremiddelkunnskap

• Bel-Ray er en av USAs ledende produktutviklere og produsen-

ter av industrismøremidler. Firmaet har et stort internasjonalt

engasjement, med produksjon i mange land.

• Noriko A/S representerer Bel-Ray i Norge. Sammen med vårt

landsdekkende forhandlernett, tilbys våre kunder en kom-

plett pakkeløsning som bygger på bred erfaring med fore-

byggende vedlikehold kombinert med førsteklasses smøre-

midler.

• Den brede erfaringen har vi selv bygd opp etter nærmere 25

års aktivitet i norsk og skandinavisk industri.

• Gjennom samarbeidet med Bel-Ray får vi tilgang til den 

seneste smøremiddelteknologien og et avansert smøremid-

dellaboratorium. På denne bakgrunn kan også du gjennom 

Noriko A/S være sikker på å oppnå størst mulig lønnsomhet i

ditt forebyggende vedlikehold.

• En samtale med en av Noriko’s smøremiddelrepresentanter

kan bli en av dine mest lønnsomme samtaler på lenge.

Kilengt. 20 • 3117 Tønsberg • Telefon 33 37 85 00 • Telefax 33 37 85 01• E-mail: noriko@noriko.no

NO-TOX® er registrert varemerke for BEL-RAY’s H1 klassifiserte smøremidler


