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Nu introducerar vi RENOLIN
SILVERSCREW - Luftkompressorolja för
oljeinsprutade skruvkompressorer

RENOLIN SILVERSCREW 46 och 68 har utvecklats för att möta de senaste
kraven på luft-kompressoroljor för skruvkompressorer. Produkterna i denna
serie är baserade på hydrogenerad mineralolja. Oljans formulering med
högkvalitativa basoljor och verkningsfulla additiv förhindrar åldring av oljan,
koksbildning, ger slitageskydd och en lång samt jämn drift av kompressorn. 
Produkterna överträffar kraven enligt DIN 51506-VDL samt olika OEM-krav.

RENOLIN SILVERSCREW 46 ersätter vår produkt RENOLIN COMPWAY 46, som



utgår ur sortimentet.

RENOLIN COMPWAY 68, som utgår ur vårt sortiment, har huvudsakligen
använts i kolvkompressorer och där blir ersättaren RENOLIN 503 VDL 68, som
är anpassad just för kolvkompressorer.

För de som använt RENOLIN COMPWAY 68 i skruvkompressorer, så är
RENOLIN SILVERESCREW 68 den produkt som ersätter.

RENOLIN SILVERSCREW FÖRDELAR

• Mycket hög oxidativ och termisk stabilitet
• Lång drifttid i service, upp till 6000h ( vid en utloppstemperatur

på 85°C)
• Låg förångningsförlust och därmed minimal oljeöverföring
• Hög rengöringsförmåga och låg koksbildning; för rena maskiner

och lång livslängd på filter
• Låg skumningstendens
• Mycket bra luftavskiljande egenskaper
• Utmärkt slitageskydd
• Optimerat korrosionsskydd

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska
rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av
smörjmedel och relaterade specialiteter.

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda
smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin,
tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- &
transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och
cementindustrier med flera.

FUCHS är världens största oberoende leverantör av innovativa
smörjmedelslösningar för i stort sett alla branscher och
användningsområden. Vi är 6 000 anställda i över 50 länder som alla delar
samma mål: att hålla världen i rörelse med både hållbarhet och effektivitet i
fokus.
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