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HYDAC tar ansvaret for oljerenhet
hos Norske Skog Saugbrugs

HYDAC har i samarbeid med Rexroth gjort en avtale med Norske Skog Saugbrugs om å være eneleverandør av filtre til hydraulikk- og smøreoljesystemer.
I 2001 og 2002 ble det kjørt en test
av vår elementteknikk i Halden,
med meget gode resultater.
”Rexroth og HYDAC har samlet
en kompetanse på systemer og renhet som dekker helheten i våre be-

hov innen hydraulikk og smøreoljesystemer”, uttaler Lars Ole Brenne, vedlikeholdsingeniør i Halden.
”Å ha et team i ryggen, som tar tak
i problemstillinger med tanke på
maksimal sikring av funksjon og

oppetid, er viktig for Saugbrugs”,
konkluderer Brenne. På Norske
Skogs fabrikk i Walsum (Tyskland) håndterer HYDAC Filtertechnik i Tyskland en tilsvarende
avtale direkte.

Rent vann
fra Glomma

HYDAC leverte i september et tilbakespylingsfilter til Glomma Papp
for rensing av vannet som brukes i
fabrikken. Foran HYDACs RF-3

ligger et forfilter, som stanser de
groveste forurensningene. Målet er
å komme ned i 25 µm filtrering i
anlegget.
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Platekjølere i
ny design

Nivå og
temperatur
med display
HYDAC presenterer sin første
nivåvakt/-måler. Design er basert på vår nye trykkbryter EDS
3000, som kombineres med kapasativ sensor for nivåmåling.
ENS-sensoren fra HYDAC har
innebygd to fritt stillbare sjaltepunkter for nivå, temperaturføler, samt at 4-20 mA kan fås
enten på nivå eller temperatur
Kontakt oss for pris og underlag.

HYDACs nye platekjølerserie
HEX leveres med nye sekskanttilslutninger, hvor alle
porter har samme dimensjon.
Dette gjøres etter ønske fra
våre kunder i hydraulikk- og
smøreoljemarkedet. Kontakt
oss, så sender vi nytt datablad
med hurtigvalgskurver og
byggemål.

ATEX
filtre

Ny norsk
HYDAC
prisliste

HYDAC bygger ut serviceog forhandlernettverk
HYDAC er i gang med å etablere et nettverk av partnere i
Norge. Dette kommer i tillegg
til det etablerte samarbeidet
med Rexroth. Noen er rene
serviceselskap, mens andre
også har forhandlerstatus. Alle
partnere får opplæring i vår

firmafilosofi, våre produkter
og tjenester. HYDACs-partnere går kurs hos oss for å kunne
gi bunnsolid støtte innen hydraulikk og smøreteknikk. Vi
ønsker å være tilgjengelige lokalt rundt om i Norge og jakter fortsatt på seriøse partnere!

Forhandlere og servicepartnere:

Nord-Trøndelag, Tlf: 74 07 84 55
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HYDAC hjemmeside:

www.
hydac.no

Runar
Sunde Olsen
Salgsingeniør
Produktansvar
Ventiler/Akkumulatorer

Hans-Jacob
Samuelsen
Markedsføring
Salgsingeniør
Produktansvar
Filterteknikk/
Elektronikk

Micael Fogestam
Salgsingeniør
Produktansvar
Kjølere

Servicepartner:

Rogaland, Tlf: 51 71 80 00
Festeteknikk og kuleventiler:

Sunnmøre, Tlf: 70 08 21 40

Ny engelsk hjem- Automeside på nettet Filter
Fra september i
år åpnet HYDAC
sin nye hjemmeside på nettet.
Adressen er den
samme som før;
www.hydac.com,
men både design,
muligheter
og
brukervennlighet
er vesentlig forbedret. Under ”EBusiness” finner du PDFfiler på de fleste datablader,
samt muligheten til å laste ned
software for beregninger. Siden
lever og får stadig nye attributter.

www.
hydacusa.com

Petter Holten
Daglig leder
Produktansvar
Prosessteknikk

Nå kan en norsk bruttoprisliste bestilles hos oss på
faks: 64918031 eller e-post:
firmapost@hydac.no. Listen
gir god oversikt over våre
produkter og innholder en
god del teknisk info i tillegg
til priser.

Vi kan nå levere flere filtertyper med ATEX godkjenning.
Utfordringene i det nye regelverket er løst gjennom dedikerte Atexgrupper hos HYDAC.
Ta kontakt med oss for et tilbud

For komponenter iht
amerikansk standard

Møre og Romsdal, Tlf: 71 24 92 00

Cecilie
Ramsøy Haugerud
Salgsstøtte/
Logistikk

Kjersti
Hellvik Holst
Ordresekretær/
Lager/
IT/Regnskap

ned til
15 µm
Kravene til prosessvann
økes stadig og HYDAC
presenterer nå løsninger
ned til 15 µm filterfinhet for tilbakespylingsfiltre. Krav til denne teknikken stilles både fra
industri- og marinesektoren. Kontakt vår prosessavdeling for mer
info.

HYDAC e-post adresse:

firmapost@
hydac.no

