>>

Hur mycket vatten
har du i tanken?

Vatten i hydraulolja låter inte så
allvarligt men miljöoljor är inställda
att så fort oljan kommer i kontakt
med vatten ska oljan brytas ner.
Vatten som kommer in via tankens
avluftningssystem eller genom
komponenter som är utsatta för fuktig
miljö ansamlas i hydraultanken och
påbörjar nerbrytningen av oljans
smörjegenskaper.
Logscom tillhandahåller därför
filtrerlösningen Hydroren ®. Förutom
det självklara att filtrera tankens luftning
kondenserar Hydrorenfiltren också

bort vattnet från luften i oljetanken.
Den torra luften gör även att vattnet i
hydrauloljan torkas eftersom den torra
luften drar åt sig fukten från oljan.
Hydroren ® fungerar också förståss
för att avfukta dieselfarmartankar.
Dieselinjektorerna i moderna
motorer är superkänsliga för partiklar
och rostpartiklar bildas lätt efter
bränslefiltren om vattenhalten i dieseln
är förhög.
För mer information, ring Logscom på
0941 100 41 eller maila
info@logscom.com

>>Smart lyftcylinder
Behöver du renovera din lyftcylinder
eller vill du helt enkelt bara spara
massor av bränsle så erbjuder
Logscom tillsammans med Thordab
eftermarknadens smartaste
lyftcylinder!
Lyftcylindern Epaybacc, reducerar
kraftigt bränsleförbrukningen, ökar
lyfthastigheten och samtidigt ges
en säkrare lasthållningsfunktion vid
slangbrott.

Enligt beräkningar från ITH, Institutet
för Tillämpad Hydraulik, kan en
skotare minska sin bränsleförbrukning
med hela 60 % på sin körcykel tack
vare denna lyftcylinder.
Epaybacc-cylindern består
sammanfattat av en cylinderkolv
med en extra kolvstång och en

accumulator. Vid sänkrörelserna
lagrar accumulatorn energi som
genom cylinderkolven och den extra
kolvstången tillför lyftkraft. Nämnda
lyftkraft minskar tryckbehovet i
huvudcylindern. Det är både genom
det lägre tryckbehovet i lyftcylindern
och minskade flödesbehovet som
genererar bränslebesparningarna.
Vi erbjuder Epaybacc-cylindrar
anpassad och optimerad till just din
maskin. Självklart fixar vi på Logscom
även installationen av cylindern på din
maskin.
Kontakta oss på Logscom redan idag
för att så snabbt som möjligt minska
din bränsleförbrukning, du når oss på
0941 100 41 eller info@logscom.com
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