KLEENOIL
PROGRAMMA

SCHONE olie =
LAGERE kosten
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KLEENOIL
PROGRAMMA
Hoe voorkomen we vroegtijdig storingen en voorkomen we stilstand met het KLEENOIL programma?

KLEENOIL FILTRATIE SYSTEEM
INSTALLEREN





1 micr. super duty Filterelement
Optimaal filterhuis voor het
vangen van vervuiling en water.
Bestand tegen allerlei
vloeistoffen. Maximaal 70ºC.

AANPASSEN VAN PLANNING



Update de planning van
oliewissel, monstername en
filterelement interval

PERIODIEK NEMEN VAN
OLIEMONSTERS EN DE ANALYSE
HIERVAN




Periodieke monstername.
Analyse bevat het noodzakelijke
pakket aan parameters.

OLIE DIAGNOSE EN CONDITIE
MONITORING




FILTERELEMENT WISSEL

Vervang Kleenoil element na
voorgeschreven interval.

Evaluatie van de olie analyses.
Het vinden van oorzaken en
mogelijke afwijkingen.
Aanbeveling en preventieve
acties.

WAARSCHUWING PLANNING



Waarschuwing wordt verstuurd
wanneer oliemonster en/of
filterelement wissel nodig zijn.
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Marine, Trucks, Grondverzet, Cement Trucks, Bussen, Turbines,
Compressoren, Oil Rigs, Motor olie, Hydrauliek olie, Tandwielkast olie,
en vele andere toepassingen.
Kleenoil filtratie systemen kunnen toegepast worden op verschillende installaties en kan alle type olie filtreren.
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HET KLEENOIL PROGRAMMA
VERGROOT DE STANDTIJD VAN UW
OLIE

Met het Kleenoil programma, zijn oliewissel intervallen langer. Het programma kan
veilig de olie naar een gebruik van 20.000 uur of 200.000 KM brengen. We kunnen
de olie veilig naar dit niveau brengen doormiddel van periodieke olie analyse en
beoordeling hiervan.

Langere
interval
olie wissel

Minder
verbruik
olie

Lagere
onderhoud
kosten

Het Kleenoil filtratie systeem wordt
meestal permanent op installaties
aangesloten zonder gebruik van
externe pomp, in de meeste
situaties. De Kleenoil elementen
worden vervangen in de normale
voorgeschreven onderhoud
interval.
Vuildeeltjes, stof en water worden
continu uit de olie gefilterd
wanneer de installatie in bedrijf is.
Vervangen van het filterelement
neemt een paar minuten in beslag.
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BRENG UW BUSINESS NAAR

THE NEXT LEVEL
MET KLEENOIL BENELUX

WWW.KLEENOIL.NL

C. verolmelaan 130
1422 ZB Uithoorn
Postbus 563
1420 CB Uithoorn
 0297 522 552
 solinas@solinas.nl
 www.solinas.nl
 www.machinedokter.nl
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