HYDAC AS,
Berghagan 14A,
NO-1405 LANGHUS
Tlf. + 47 64 85 86 00.
Bestillinger: bestilling@hydac.no
E. post: firmapost@hydac.no

Utleieutstyr fra HYDAC AS
Fjern vann og partikler fra oljen.

MFU 10. Bærbar filterpumpe med partikkelteller for etterfylling av olje
i tanker og sirkulasjonsfiltrering
Vekt 16 kg. 230V-1 fas strømtilkobling. Filterfinhet ned til 3 my.
10 l/min.

Kr. 950,- NOK pr døgn*

Filterelementer kommer i tillegg.

Fjern vann og partikler fra oljen.

FCM Filterpumpe for etterfylling av tanker og sirkulasjonsfiltrering for å
fjerne partikler eller evnt. vann ut av oljen. 100 l/min
230V-1 fas strømtilkobling. Filterfinhet ned til 3 my.

Kr. 1.500,- NOK pr døgn*

DWU vannutskiller (De-Watering Unit)

Separerer vann og gasser fra smøreoljer og fra hydrauliske systemer.
Det er en kontinuerlig flyt prosess, koblet til et reservoar og en
offline/by-pass krets.

Kr. 2.500,- NOK pr. døgn*
Elementer kommer i tillegg.

Partikkelteller for måling av oljerenhet.

FCU 1310. HYDACs FCU er meget enkel å bruke. Den gir korrekt og
profesjonell dokumentasjon på oljens renhet.

Kr. 950,- NOK pr. døgn*

Mål trykk, strømning og temperatur.

HMG 4000. Brukervennlig enhet for feilsøking eller evnt.
dokumentasjon av utført arbeid. Leies ut i solid koffert som
inneholder trykksensorer, strømnings-/ og temperaturmålere.
Software for behandling av målinger på PC medfølger.

Kr. 950,- NOK pr. døgn*

Utleieutstyr fra HYDAC AS
Prisliste 2021
*Fast kostnad for rensing/test kommer i tillegg, se nedenfor.
Pris for servicemann som utfører tjenester på forespørsel.

Utleieobjekt

Fast kostnad*

Leie
pr dag

Leie
pr uke

Leie
Pr mnd

500

950

1700

4500

FCM

1500

1500

3000

9500

DWU vannutskiller m/heater

DWU

1500

2500

7500

19000

Partikkelteller FCU

FCU 1310

700

950

2900

8900

Måleinstrument for: Trykk, temp. Qmm

HMG 4000

700

950

2000

5500

Akkumulator ladeaggregat for gass

N2S-T

1500

2500

7500

19000

Produkt

Type

Filteraggregat 10 l/m (bærbart)

MFU-P

Filteraggregat 100 l/m

Rens/kontroll
etter utleie

Flytende kostnad**

Andre produkter på forespørsel. Send epost til: firmapost@hydac.no
*Dersom det ved kontroll og rens etter utleie av utstyr tar mer enn 2 timer å rengjøre,
faktureres en timespris på NOK 990,- pr overskytende time.
** Forbruksmateriell kommer i tillegg til leieprisen (filterelementer o.l).
Evnt. reparasjon kommer i tillegg.

Tap av eiendom må erstattes av leietaker.

