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Hydacs teknologi for
partikkeltelling er
nå markedsleder!

FCU 1310

ALPC

Etterspørselen etter måleteknologi for partikkeltelling er fremdeles meget etterspurt i
markedet. Bestselgeren er den bærbare FluidContol Unit FCU 1000 fra HYDAC.
FCU 1000 er den ideelle serviceenheten for målinger av partikkelforurensning i felt.
Takket være den integrerte AquaSensor AS 1000 som måler relativ fuktighet i olje (i %)
og væsketemperatur, gir FCU 1000 et fullstendig bilde av væskekvaliteten.
FCU kan tilkobles hvor som helst:
på trykksiden med Minimesstilkobling og
på trykkløse reservoarer, takket være den
innebygde pumpen.
Måledata lagres i internminnet på FCU,
med maskin betegnelse, dato og
klokkeslett.
Filene lastes automatisk over på din
USB minnepinne via USB-porten.
HYDAC har solgt over 1000 standardenheter på verdensbasis og over
90 stk. i Norge!
I tillegg til standardversjoner av FCU
1310 er det også utviklet og produsert
kundespesifikke løsninger.
Vår største kunde på spesialtilpassede
enheter har i overkant av 1000 kjøpte
enheter og har utstyrt hele sin globale
serviceflåte. Dette gjør at alle deres

serviceansatte kan måle oljerenheten på
maskinene på stedet og få oljekvaliteten
til ønsket nivå via filtreringstiltak.
Deres versjon er noe redusert i forhold
til standard versjonen, men inkluderer
partikkelteller og hydraulisk kondisjonering
med integrert pumpe.
Flere tusen fastmonterte renhetssensorer
fra serien ContaminationSensor CS 1000,
CS 2000 og ContaminationSensor Module
CSM viser kundenes behov for permanent
overvåking av systemer, alt fra flushing og
teststasjoner til produksjonsmaskiner fra
MRO til OEM.
De velprøvde FluidControl enhetene
i FCU 2000 og 8000 serien er fortsatt
i produksjon. Med sine integrerte
volumstrømsmålere er de den best
egnede løsningen for bruk til

Kurs hos HYDAC
Training Center i 2013.

smøreoljeapplikasjoner (også med
kritisk høyt luftinnhold). Sammen med
flaskeprøveenheten BSU forblir FCU 8000
laboratorieenheten til bruk for å analysere
individuelle oljeprøver.
I partikkeltellerserien har vi også den
automatiske partikkeltelleren ALPC
for bruk i laboratorier. Den har vært i
produksjon i over 10 år og er fortsatt like
pålitelig og aktuell i markedet.
Den analyserer prøver helautomatisk og
gjør det mulig å analysere inntil 700 prøver
pr. dag. Nesten alle Caterpillar CAT SOS
sentrene på nesten alle kontinenter er
utstyrt med markedets ledende ALPC.
Med inntil fire ALPC pr. lab blir mer enn
2500 prøver analysert pr. dag.
For mer informasjon ta kontakt med:
innesalg@hydac.no

Datoer for kurs:
22. – 23. mai 2013
16. – 17. oktober 2013
Temaene blir bruk av sensorer i hydraulikk
og smøreoljesystemer, renhet i oljer, bruk av
akkumulatorer og dimensjonering av disse.
Kurset holdes i våre lokaler på Langhus.
Vi reserverer hotell for de som trenger det.
Det vil bli sosialt opplegg på kvelden.
For mer informasjon og/eller påmelding
send en e. post til: kurs@hydac.no
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NYHETER…NYHETER…NYHETER…NYHETER…NYHETER

DWU NO 5. Vann –/og gassutskiller for marine og offshore.
Separerer ut vann og gasser fra
hydraulikksystem. Prosessen går med
kontinuerlig gjennomstrømming og kobles
til oljereservoar som en bypass krets.
Krav til systemrenhet er en forutsetning
for å unngå havari i maskiner og i
hydrauliske anlegg. Vanninntregning
(ved for eksempel lekkasjer, kondensering
og rengjøring) reduserer viskositet,
forårsaker strukturelle endringer i oljens
oppbygging, samt forstyrrer/ødelegger
oljens tilsetningsstoffer. Resultatet kan
være bakterievekst, korrosjon og redusert
levetid – både for oljen og komponentene.
Dersom det forekommer gasser
(f.eks. Nitrogen, Hydrogen etc.) og luft
i oljesystemet vil dette fjernes under
vakuumbehandlingen i prosessen.
Ta kontakt med: innesalg@hydac.no
for mer informasjon

Filterserien FLND og FMND er
nå typegodkjent av Tyske Lloyd.
Filterserien FLND/FMND er nå typegodkjent
av Germanischer Lloyd (GL). Det vil si
at filtrene er godkjent til bruk i marineapplikasjoner. Filtrene FLND og FMND
(med enkel sjalteventil) har fått godkjenning
for størrelsen 40/63/100 og 160/250/400
(iht DIN 24550) så vel som for HYDAC
dimensjoner 60/110/140 med alternative
tilkoblingsstørrelser. FMND-filtre i høyre
mot venstre design (kode :/-RL) har fått
godkjenning for størrelsene 160/250/400.
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Nyansatte
i HYDAC AS
Vi vokser raskt og har ansatt flere kompetente
medarbeidere for å kunne støtte kundene våre
på best mulig måte.

Salgsingeniør
SALG:
Markedssjef:
Hans-Jacob Samuelsen
hansjacob.samuelsen@hydac.no
Salgsingeniører:
Bjørn Kalrud (Sør, Sør-Vest)
bjorn.kalrud@hydac.no
Tom Levorstad (Sør, Sør-Øst)
tom.levorstad@hydac.no
Tom Levorstad
Er ansatt som salgsingeniør fra 24/9-2012
med ansvar for kunder sydover fra og med
Vestfold og vestover til Setesdalen. Tom
har bakgrunn som landbruksmekaniker
og maskiningeniør. Han har lang erfaring
innen salg, ledelse og markedsføring.

Jørgen Jeksrud (Vest, Øst)
jorgen.jeksrud@hydac.no

Lagermedarbeider

Peter Sederholm KAM
peter.sederholm@hydac.no

Maarten Swart
(Nord-Vest, Nord-Øst og Midt Norge)
maarten.swart@hydac.no
Micael Fogestam (Prosessteknikk)
micael.fogestam@hydac.no

Jens T. Grøtheim KAM
jens.grotheim@hydac.no
Innesalg:
Per Nyborg
per.nyborg@hydac.no
Ronny Wickstrøm
ronny.wickstrom@hydac.no
Tor Arne Svanberg-Torgersen
tor.arne.torgersen@hydac.no

Ta kontakt med: innesalg@hydac.no
for mer informasjon

HYDAC AS Topp 10 leverandør hos Aker MH.
Aker MH har mange underleverandører
og vi er stolte over å stå på Topp 10-listen
for 3. året på rad. Vi jobber i team internt
hos oss og hele salgs -/og logistikkteamet
fortjener takk for innsatsen.
Utmerkelsen tildeles etter bla følgende
kriterier:

Emil Stenersen
Er ansatt som lagermedarbeider fra
1/7-2012. Emil har lang erfaring med
kundeservice og lagerarbeide.

Sentralbord /resepsjon

Irene Eriksen
irene.eriksen@hydac.no
TEKNISK SERVICE:
Teknisk sjef:
Håkon Andresen
hakon.andresen@hydac.no
Serviceteknikere:
Per-Einar Brustad
per-einar.brustad@hydac.no

– Supplier relation.
Dependability and service level

Prosjektingeniør:
Andreas Kristiansen
andreas.kristiansen@hydac.no

– Delivery precision
– Automatch (PO/invoice match)
– Conformity (NCR/non conformity) report

LOGISTIKK:

– Scheduling

Logistikksjef:

Marked -/salgssjef Hans-Jacob Samuelsen:
Vi tror at vår visjon om å være Problemløser
Nr. 1 er noe av grunnen til at vi kommer på
denne listen, og at denne visjonen faktisk
lever i vårt firma, i alle ledd. Vi setter stor
pris på å motta en slik utmerkelse fra en av
våre viktigste kunder.

Hege Botner
hege.botner@hydac.no

Gina Rojahn
Er ansatt som resepsjonist fra 1/10-2012.
Hun har ansvar for resepsjon og
sentralbord. Hun har også lang erfaring
med kundeservice.

Innkjøp:
Bjørn Eckhardt
bjorn.eckhardt@hydac.no
Ordreavvikling:
Bente Jacobsen
bente.jacobsen@hydac.no
Maria Esbersen
maria.esbersen@hydac.no
Hege Fagervik
hege.fagervik@hydac.no
For informasjon om administrasjon
og andre kontakter se:
www.hydac.no

Send dine bestillinger til:
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bestilling@
hydac.no

