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Fullt hus - kurs hos HYDAC!

HYDACs kurs innen oljerenhet, sensorteknikk
og akkumulatorteknologi er en ubetinget
suksess. Mer enn 70 interesserte kunder og
kontakter deltok på kursene i september og
oktober. Det er tydelig at temaene er interessante
for så vel sluttbrukere, som byggere av
hydraulikksystemer.
Like etter ferien inviterte
HYDAC til to kursdager
angående de overnevnte temaene. Responsen på invitasjonen
var så god at det var nødvendig
å holde et ekstra kurs i oktober.
Til sammen har mellom 70 og
80 personer deltatt på kursdagene, samt at vi skal holde
kurs ute hos kunder lokalt. Det
er tydelig at vår firmafilosofi
om å utveksle kompetanse med
kunder treffer spikeren på hodet
for mange.
HYDAC har som visjon å være
problemløser nr. 1, og det blir
man ikke med mindre man selv
og kundene har grundig kunnskap om teknikken som sådan,
men også om de konkrete

applikasjonenes utfordringer.
HYDAC ser derfor kurs som en
klar brobygger mellom kunde
og leverandør. Her har man tid
og mulighet til å diskutere konkrete utfordringer, som man
trekker videre og finner løsninger
på i etterkant av kurset. Om et
kurs holdes sentralt hos HYDAC
har man tilgang på bl.a. oljelaboratorium og verksted, som
kan gjøre kurset mer fullstendig. Allikevel holder vi gjerne
kurs lokalt hos kunder for å
lettere kunne koble kurset opp
mot kundens løsninger og
utstyr.

Spør HYDAC om sensorteknikk!
HYDACs lange erfaring med
produksjon og utvikling av
sensorer for hydraulikksystemer
gir oss en sterk ryggdekning
innen dette feltet. Vi bygger opp
kompetansen rundt dette temaet
sammen med kunder, og ønsker
gjerne å være med i oppbygging og
utprøving av konkrete løsninger.

Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker et innholdsrikt, men allikevel gratis kurs.
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Ny design
på HYDAC
DF-filtre
Hydacs høytrykksfiltre DF
har fått ny design. Innfesting er lik som før, men
innvendig har man gjort
endringer som reduserer
trykkfallet med inntil 30 %.

Rimelig,
digitalt
måleinstrument
HYDACs nye HMG500 er
et enkelt verktøy for å registrere inntil to måleverdier
samtidig fra et hydraulisk
eller pneumatisk system.
Man kan måle trykk,
volumstrøm, temperatur,
Spissverdier henger igjen i
displayet. Pris: 4400,- NOK

Pulsdemper Filtrer
for diesel
uten stans
HYDAC har utviklet en
ny pulsasjonsdemper for
dieselinnsprøytingssystemer.
På store dieselmotorer, i
for eksempel skip, sitter
det gjerne en innsprøytingspumpe pr. sylinder.
For å hindre pulsasjoner og
skader på komponenter
i systemet leverer vi
nå metallbelg dempere.
Helt gasstett, temperatur
opptil 160° C, minimum
vedlikehold.

For DFF, hvor oljen kan
kjøres begge veier gjennom
huset, er trykkfallet redusert
med opp til 75 %.
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Petter Holten
Daglig leder
Produktansvar
Prosessteknikk

Runar
Sunde Olsen
Teknisk sjef
Salgsingeniør
Produktansvar
Ventiler/Akkumulatorer

HYDAC utvider sitt utvalg
i duplex filtre. Tidligere
har 25 bar og 210 bar seriene startet med størrelse
160 (for ca. 100 l/min).
Nå kan vi levere optimale
løsninger helt fra 1 l/min
og opp til de største som
håndterer ca. 400 l/min.

Hans-Jacob
Samuelsen
Markedsføring
Salgsingeniør
Produktansvar
Filterteknikk/
Elektronikk

Micael Fogestam
Salgsingeniør
Produktansvar
Kjølere

HYDAC sterkt inne offshore

BELLONA

HYDAC hadde spennende
dager på Offshore Europe
messen i Aberdeen i september. Mange av våre viktige
kunder
bruker
denne
markedsplassen til å orientere
seg i et raskt voksende
marked. Offshore sektoren er
et viktig satsningsområde for
HYDAC internasjonalt, og
man deltar derfor på
alle større, internasjonale
messer som OE, OTC og
ONS. De siste årene har vi
spisset vårt produktprogram
innen offshoresektoren, og
enda mer kommer i nær
framtid.

Bellona ble stiftet 16. juni
1986. Miljøstiftelsen har som
formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur,
miljø og helse. Bellonas
varemerke er folkelig engasjement kombinert med et høyt
faglig nivå og en langsiktig
strategi for arbeidet. Deres styrke ligger ikke bare i den kompetansen de sitter inne med i
form av erfaringer, fagpersonell
og nettverk, men også i den
integritet organisasjonen har
opparbeidet seg gjennom 17 års
arbeid med miljøvern nasjonalt
og internasjonalt. HYDAC AS
støtter Bellonas engasjement
for miljøet!
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