Nybro Kommun

– 12 år utan byte
av olja eller lager!
Nybro Kommun har varit kunder hos Lubrication Engineers (LE) sedan 1987.
De smörjer allt från gräsklippare, sopbilar, centralsmörjning, reningsverkets
växellådor och bärlager, elgeneratorer, grävmaskiner, lastbilar med mera, med
LE-fett och olja.
Den konsekventa användningen av Almasol och Monolec i paraffinbas har
dokumenterat sänkt bränsle- och oljeförbrukning samt kostnader för underhåll
av maskiner och utrustning.

Reningsverket
– Ekonomi- och miljöbesparingar
bytte ansvarige Anders Lindwall förr
P åoljareningsverket
i växellådorna till sina fyra yt-luftare varje år
och hade, trots det, problem med lager som fick renoveras
löpande. Tidigare byttes lager minst en gång per år.
Efter samråd med LE:s representant testades 607 Almasol
SAE 90 ISO 220. Man började försiktigt 1987 och testade i
en av de dåvarande växellådorna till yt-luftarna.
Efter tre år var oljan fortfarande som ny och lagren fungerade felfritt. Det avgjorde saken och samtliga växellådor fylldes
med LE 607 Almasol. Växellådorna arbetade totalt 60.000
timmar (cirka sju år) utan byte av varken olja eller lager.

timmar (cirka 17 år) utan olje eller lagerbyte. Vi har sparat
960 liter olja under denna tid, bra miljö i detta.
– Vi har inte bytt ett enda lager i de stora växellådorna
sedan vi började med Almasolen, säger Anders Lindwall.
Investeringen i rejäla smörjmedel har tveklöst sparat kommunen och oss som arbetar dagligen med detta både tid
och pengar. Det är alltid en tillfredställelse att se när det
fungerar. Det är en så markant skillnad från tidigare att
investeringen är självklar. Är det någon som undrar något är
det bara att ringa mig, tel: 0706-430 220.

1995 byttes yt-luftarna ut och alla växellådor fylldes åter
med LE 607 Almasol. Dessa har nu fungerat problemfritt i
över 12 år, även de, utan byte av olja eller lager.

148.000 timmar utan byte
Biorotorer och Rotosivrar smörjs med LE 607 i växellådor,
LE 1232 i bärlager och LE 1275 där miljön kräver 100%
vattenfast fett. En växel till biorotor har varit i drift 148.000

American Oil- & Grease Research Foundation since 1951
LE Smörjmedel Sverige anno 1975 – Marknadsledande i smörjmedel!

LE Smörjmedel AB • Muhrs väg 1, 290 60 KYRKHULT • Tel / Fax: 0454-770 875 / 0454-770 166

Centralförrådet – Minus 50% underhållskostnader i smörjapplikationer
På centralförrådet började Anders Danielsson (Tel: 0481-45435)
och Björn Ohlsson arbeta med LE 1987. Referenserna från LE:s
övriga kunder var goda och de bestämde sig för att prova.

Sopmaskin Binab ”Getingen” Stor sopmaskin
Broadway ”ny” – 5 gångers livslängd på lager!
Vi började smörja våra Binab med LE 1232. Det har vi
aldrig ångrat och det har löst många problem och irritationsmoment berättar Anders Danielsson. På vår sopmaskin som vi drar efter lastbilen bytte vi förr lager till
elevatorn var och vartannat år. Idag kan jag inte riktigt
komma ihåg när vi bytte sist, tror det var fem år sedan
eller mer.

Grävmaskin Volvo H10 MB 90:a
18.300 timmar utan påvisade förslitningar
Vi använder 1232-fettet i våra smörjanläggningar och i
centralsmörjningar.
Vi kontrollerade löpande lyftcylindern till bommen, bulten
till kolven hade inga förslitningar och var precis som ny hela
tiden. Det skall egentligen inte vara möjligt men verkligheten är faktiskt så. Vi har smort grävmaskinen med LE
1232 sedan 1994 och den gick totalt 18300 timmar varav

13300 tim. med Almasol. 2006 sålde vi H10:an och kör
nu en Volvo EW 180 B 06:a som gått 3000 tim., givetvis
smörjer vi den på samma sätt. Vet att Alstermo Entreprenad
har en Volvo grävare som gått 24.000 timmar utan byte av
bult eller bussning så det känns hoppfullt inför framtiden.
Har hört om många andra som har liknande erfarenheter,
Almasolen fungerar helt klart.

Sopbilar och lastbilar – Mindre underhåll

Gräsklippare – Mindre underhåll

Våra tre Mercedes sopbilar och lastbilar smörjer vi via
centralaggregatet med LE 451 Almasol. Det fungerar bra
och vi ser att Almasolen gör sitt jobb.

Vi har Toro 3000D gräsklippare med
gemensam växellåda och diff. LE:s 7500
HTF Monolec transmissions-olja fyllde vi
och har aldrig behövt byta.

Till hjullagren använder vi ett vattenfast LE 1275 Almasol. Det finns inget som slagit det på fingrarna än och
jag tvivlar på att vi får se ett bättre alternativ. Det skall
mycket till om vi skall byta bort detta.
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Entreprenadmaskiner Valmet
och Lundbergare – Ingen
kavitation och pumparna i
hydraulicsystemet håller!

Vi har en Valmet 343 och en Lundbergare 344 T där vi
använder bl.a. LE 6110 Monolec hydral-olja. Vi bytte då
vi hade störningar i pumparna för hydralik, de höll helt
enkelt inte. Efter byte till LE 6110 Monolec har problemen
upphört och LE -oljan smörjer pumparna fint. Det känns

bra att LE:s paraffinbas är fri från cancerogena aromatiska
kolväten. Oljan är snäll mot slangar, packningar och miljö,
det är viktigt med tanke på vårt miljöfocus såklart. Logiskt
att lösningsmedelsfri olja och lägre arbetstemperatur sparar
gummi. Vi har inga problem med kavitation.

Elverk
Det stora elverket har en Perkinsson motor och den har varit fylld med LE 8800 Monolec 15W40 Ultra Engine Oil sedan
ny. Det fungerar perfekt och utan driftsstörningar. Normalt byter vi på 250 timmar men skall med hjälp av oljeanalys höja
intervallen till 500 – 750 timmar, samma som för LE:s traktorer.

• Not LE: Samtliga produkter från Lubrication Engineers är 100% fria från cancerogena aromatiska kolväten
(lösningsmedel) vilket bortsett från miljöaspekten sparar
utrustningen och minskar läckage samt allergiska reaktioner hos många användare.

• Not LE. Investering i smörjmedel är dokumenterat 1
– 3% av underhållskostnader. Hur mycket är det värt att
sänka underhållskostnader med 10%? Hur ser det ut på
Din arbetsplats?

Ett stort tack till Anders Lindvall, Bengt Bäckström och Anders Danielsson för att de delat med sig av sina erfarenheter.
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Unika tillsatser
LE:s egen forskning utvecklar kontinuerligt mer effektiva, högteknologiska tillsatser. Till paraffinbasoljan har
adderats vissa, för LE exklusiva och patenterade tillsatser,
som gör att dessa smörjmedel är de bästa som står att finna i världen.
RADIOAKTIVA TEST

Microbild av kolvmantel
smord med konventionell olja.

MONOLEC har fått sitt namn av ”monomolekylär”,
som beskriver den kemiska sammansättningen. Molekylerna
liknar kulorna i ett kullager och lägger sig i ett enkelt (mono)
skikt över metallytorna och förhindrar metall mot metall.

ALMASOL har en helt unik så kallad lamellär molekylform. Molekyllagren verkar som glidande plan mot varandra – som korten i en kortlek – och därigenom minskas
friktionen.
Jämförelse av
två SAE 90 oljor:
Till vänster:
växellåda med Almasol-olja.

Microbild av kolvmantel
när Monolec tillsatts.

Monolec ökar i hög grad styrkan hos smörjoljefilmen genom en process som kallas
”partikelattraktion”. För att mäta enbart
den slitageminskande förmågan hos Monolec genomfördes ett sofistikerat radioaktivt
test på en helt vanlig olja, alltså inte på
LE:s olja, som är sammansatt av paraffinbasolja och högeffektiva tillsatser. Motorn
körd utan Monolec visade ett slitage på 3,5
mg i timmen, med Monolec bara 2,7 mg
i timmen, alltså en slitageminskning med
24,2% tack vare tillsatsen av Monolec.

DUOLEC: Uppgradering

av Almasol med termoreglerad funktion som hanterar
flash temperaturer mellan
metallytor i växellådor i två
steg. Steg 1 vid 70 grader och
steg 2 vid 100 grader och
högre, FZG värde +14.

Till höger:
växellåda med konventionell olja

QUINPLEX garanterar fullständig förening av olja och

fettbaser. Ger ojämförlig vattenresistens, ökad vidhäftningsförmåga, större mekanisk stabilitet och skapar en spärr mot
korrosion.

PYROSHIELD: Överlägsen smörjning vid extremt tung
nötning, öppna kuggar och chockbelastade delar. Därutöver
tillsätts givetvis inhibitorer mot oxidation, rost, korrosion,
skum etc. Rätt applicerad Pyroshield kan ej avlägsnas ens
med högtryck och 90 graders värme i vatten.
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