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Ny supereffektiv rengöring för hydraul-
och cirkulationssystem

Kanske har du, som många andra, tråkiga erfarenheter av att beläggningar eller
andra oljerester ställt till med stora problem i cirkulations- och hydraulsystem.
FUCHS lanserar nu en ny, mycket effektiv och enkel lösning på det
problemet:RENOLIN CLEAN.

RENOLIN CLEAN är en högpresterande tvättvätska, som kombinerar extremt
effektiv rengöring med utmärkt oxidationsstabilitet. Den löser även riktigt
svåra beläggningar inne i smörj- och hydraulsystem, så att föroreningarna
kan transporteras till filter som kan bytas. Perfekt för dig som vill kunna



säkerställa drift och produktion, genom att minimera risk för igensatta
ventiler och liknande. Oavsett om det handlar om tunnare beläggningar,
kraftig varnish eller andra oljerester. Eller om det bara är dags att byta ut all
olja i systemet

En enkel investering som kan göra stor skillnad
RENOLIN CLEAN är en relativt liten investering som kan göra stor skillnad
och ha långsiktig verkan på maskinernas funktion och livslängd.

– Vi har testat den här tvättvätskan ett tag nu och jag har än så länge bara
sett stora fördelar, säger applikationsingenjören Johnny Strömberg. Den har
visat sig vara en mycket effektiv problemlösare för mina kunder.

En av Johnnys kunder är ett pappersbruk som verkar på den globala
marknaden. På bruket finns två pappersmaskiner och det var problem med
den ena efter ett stopp. Dels satte beläggningar i systemet igen ventiler,
vilket ledde till produktionsstörningar. Dels gjorde kraftiga beläggningar på
flödesmätarna att man inte kunde se om lagren fick den smörjning de
behövde.

– Vi blandade i RENOLIN CLEAN i systemet och lät det arbeta i två månader
och bytte därefter olja. Skillnaden blev enorm! Inte ens nu, två år senare, kan
vi identifiera några nya beläggningar. Så nu planerar vi för att göra samma
sak även med den andra pappersmaskinen.

Gör det enkelt – prata med oss
Om du vill rengöra eller byta olja i dina system med hjälp av RENOLIN CLEAN
bör du först vända dig till oss på Fuchs – så att någon av våra tekniker kan
titta på förutsättningarna tillsammans med er: Vad är det för system? Hur
stort är systemet? Hur stort är behovet av rengöring? Och vilken typ av olja
cirkulerar i systemet?

Inga konstigheter alltså, men frågor som kräver svar för att avgöra hur mycket
RENOLIN CLEAN vi bör använda och hur länge tvättvätskan ska vara i
systemet. Det är därför väsentligt med rätt kompetens vid bedömning.

– Det gör det å andra sidan enkelt för våra kunder, som bara behöver
kontakta vår Kundservice, säger Johnny Strömberg. Då kommer en tekniker
och genomför rengöringsprojektet tillsammans med kunden. Och vi är med



hela vägen och ser till att allt blir rätt.

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.
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