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Ny supereffektiv rengøring til hydraulik-
og cirkulationssystemer

Måske har du, som så mange andre, kedelige erfaringer med, at belægninger eller
andre olierester skaber store problemer i cirkulations- og hydrauliksystemer.
FUCHS lancerer nu en meget effektiv og enkel løsning på det problem: RENOLIN
CLEAN.

RENOLIN CLEAN er en højt ydende vaskevæske, som kombinerer ekstrem
effektiv rengøring med fremragende oxidationsstabilitet. Den opløser endda
rigtigt svære belægninger inden i smøre- og hydrauliksystemer, således at
forureninger kan transporteres til filtre, der kan skiftes ud. Perfekt til dig, som



gerne vil sikre drift og produktion ved at minimere risikoen for tilstoppede
ventiler og lignende. Uanset om det drejer sig om tyndere belægninger,
kraftig varnish eller andre olierester. Eller om det blot er tid til at skifte al
olie ud i systemet.

En enkel investering, der kan gøre en stor forskel
RENOLIN CLEAN er en relativt lille investering, som kan gøre en stor forskel
og have en langsigtet virkning på maskinernes funktion og levetid.

– Vi har testet denne vaskevæske et stykke tid nu, og inden for kort tid har vi
kun set store fordele, siger applikationsingeniør Johnny Strömberg. Den har
vist sig at være en meget effektiv problemløser for mine kunder.

En af Johnnys kunder er en papirfabrik, som opererer på det globale marked.
Fabrikken har to papirmaskiner, og der var problemer med den ene efter et
driftstop. Dels stoppede belægninger i systemet ventiler til, hvilket medførte
produktionsforstyrrelser. Dels betød kraftige belægninger på
gennemløbsmålerne, at man ikke kunne se, om lejerne fik den nødvendige
smøring.

– Vi tilsatte RENOLIN CLEAN i systemet og lod det virke i to måneder,
hvorefter vi skiftede olien. Forskellen var enorm! Først nu, to år senere, kan vi
identificere nogle nye belægninger. Så nu planlægger vi at gøre det samme
med den anden papirmaskine.

Gør det nemt – tal med os 
Uanset om du vil rengøre eller skifte olie i dine systemer ved hjælp af
RENOLIN CLEAN, bør du først henvende dig til os hos FUCHS – så en af vores
teknikere kan se på forudsætningerne sammen med dig: Hvad er det for et
system? Hvor stort er systemet? Hvor stort er behovet for rengøring? Og
hvilken type olie cirkulerer i systemet?

Altså ingen mærkelige spørgsmål, men spørgsmål, der kræver svar, for at
kunne afgøre, hvor meget RENOLIN CLEAN vi skal anvende, og hvor længe
vaskevæsken skal være i systemet. Derfor er det vigtigt med de rigtige
kompetencer til at vurdere det.

Det gør det til gengæld nemt for vores kunder, som blot skal kontakte vores
kundeservice, udtaler Johnny Strömberg. Der kommer en tekniker og udfører



rengøringsprojektet sammen med kunden. Vi er med hele vejen og sørger for,
at alt går rigtigt til.

FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS er en del af en global koncern med tyske
rødder. Vi udvikler, producerer og distribuerer en bred vifte af smøremidler og
special produkter.

I tæt samarbejde med vores kunder, udvikler vi innovative og skræddersyede
smøremiddelløsninger til alle typer af industri som eksempelvis bilindustrien,
bygge- & entreprenør virksomhed, energi- og transportsektoren, fødevare- og
fremstillingsindustrien, land- & skovbrug, stål-, metal- og cementindustrien
etc. etc.
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