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Nå lanserer vi RENOLIN SILVERSCREW -
Luftkompressorolje for oljeinnsprøytede
skruekompressorer

RENOLIN SILVERSCREW 46 og 68 er utviklet for å oppfylle de nyeste kravene
til luftkompressoroljer for skruekompressorer. Produktene i denne serien er
basert på hydrogenert mineralolje. Oljen er sammensatt av baseoljer av høy
kvalitet og virkningsfulle additiver, noe som forebygger aldring av oljen,
koksdannelse, gir slitasjebeskyttelse og sørger for langvarig og jevn drift av
kompressoren. 
Produktene oppfyller kravene ifølge DIN 51506-VDL samt ulike OEM-krav.



RENOLIN SILVERSCREW 46 erstatter produktet RENOLIN COMPWAY 46, som
tas ut av sortimentet.

RENOLIN COMPWAY 68, som tas ut av sortimentet, har hovedsakelig vært
brukt i stempelkompressorer og erstattes av RENOLIN 503 VDL 68, som er
tilpasset spesielt for dette bruksområdet.

De som har brukt RENOLIN COMPWAY 68 i skruekompressorer, må nå i stedet
bruke RENOLIN SILVERSCREW 68.

FORDELER MED RENOLIN SILVERSCREW

• Svært høy oksidasjons‑ og termisk stabilitet
• Lang driftstid i service, opptil 6000 h (vid en utløpstemperatur på

85 °C)
• Lavt fordampingstap og dermed minimal oljeoverføring
• Høy rengjøringsevne og lav koksdannelse; for rene maskiner og

lang levetid på filtre
• Lav skummingstendens
• Svært gode luftavskillende egenskaper
• Utmerket slitasjebeskyttelse
• optimalisert korrosjonsbeskyttelse

FUCHS er en del av et globalt konsern med tyske røtter som utvikler,
produserer og distribuerer ett bredt sortiment av smøremidler og relaterte
spesialiteter.

I nært samarbeid med våre kunder, utvikler vi innovative og skreddersydde
smøremiddelløsninger for alle typer bransjer, som bilindustrien,
produserende industri, bygg & entreprenørvirksomhet, energi &
transportsektoren, næringsmiddelindustrien, skogbruk, stål, metall, og
sementindustrien med mer.

FUCHS er verdens største uavhengige leverandør av innovative
smøremiddelløsninger for stort sett alle bransjer og bruksområder. Vi er 6000
ansatte i over 50 land som alle har samme mål: Å holde verden i bevegelse
med både holdbarhet og effektivitet i fokus.
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