Droppen
2014-02-26

N Y HE T E R & INF ORM AT ION F R Å N E L I T E OIL A B

PRESS - STOP

Byter man olja
byter man filter!

Elite Oil i samarbete med
Svenska Fleet Tec AB
Elite Oil har genom ett samarbete med Fleet Tec nu
även möjlighet att erbjuda Dig som kund ett komplett
sortiment av olje, bränsle, hydraul samt luftfilter till
dina maskiner.
Fleet Tec tillhandahåller bl a Baldwins sortiment,
vilket är en av världens ledande tillverkare av filter.
Kontakta oss gärna för mer information eller ett
kostnadsförslag. Vi hjälper gärna till med att göra
maskinlistor för att förenkla Ert arbete.
Du når oss på telefon 036-13 30 57 eller via din
representant på Elite Oil.
Baldwin Filter har över 6000 olika filtertyper på
sitt program. Tillverkningen sker i USA och Australien.
För att kunna erhålla högsta kvalitet på varje filter tillverkar
Baldwin alla komponenter själva. Ingen ihopmontering av
olika prefabricerade komponenter. Detta innebär full kontroll och kvalitetssäkring på varje komponent i filtret.
Erkännande från ledande tillverkare såsom Ford och Termo
King bekräftar Baldwins kvalitet.
I mer än 50 år har Baldwin producerat filter. Baldwin innehar idag en topposition bland tillverkare av tunga märkesfilter och kallas allmänt ”The Heavy Duty People”.

Nu utökar vi vårt sortiment
Elite Oil utökar nu sitt redan breda sortiment med ytterligare produkter.
Antimikrob, Dieseltillsats, Microavfettning samt Märkfärg är nu tillgängliga hos oss för leverans i samband med köp av smörjmedel.
Antimikrob
En tillsats för att förhindrar tillväxt av mikroorganismer i flytande
bränslen. Produkten är en starkt koncentrerad microbiocid som
stoppar tillväxt av bakterier, alger, slem i bränsletankar vilka kan
leda till motorproblem. Produkten säljs i 200 ml flaskor där det
ligger 24 st/kartong. Pris 79:-/flaska.
Anv: Chockdosering vid akut driftstörning 1 flaska / 200 lit
Kontinuerlig /förebyggande
1 flaska / 1000 lit
Dieseltillsats
En tillsats för dieselbränslen vilket ger bättre effekt, renare avgaser och högre verkningsgrad. Produkten består av en cetantalsförbättrare, en effektiv detergent vilket medför rengöring och rostskydd av bränslesystemet. Dieseltillsats bidrar även till förbättrad
smörjning av insprutningspump vid lågsvavligt bränsle.
Säljs i 200 ml flaskor där det ligger 24 per kartong.
Pris 49:-/flaska.
Anv: 1 flaska till (50-75 liter) bränsle.
ELITE Microavfettning
Ett koncentrerat avfettningsmedel i klassen bra miljöval.
Rekommenderas för avfettning av fordon, motorer,
maskindelar, verkstadsgolv, smörjgropar m.m.
Säljs i 20 liters emballage. Pris 26.95:-/liter
Utspädes med 10-50% för att få en brukslösning.
ELITE MÄRKFÄRG - RÖD/BLÅ
En svensktillverkad miljövänlig märkfärg
av bästa kvalitet baserad på propylenglykol.
För märkning av skog. Produkten är biologiskt
nedbrytbar och skiktar ej. Forest Märkfärg
innnehåller ingen lacknafta. Torkar ej igen
i munstycken eller tankbehållare.
Inga speciella lagerhanteringskrav krävs.
Tål temperaturer ner till -35°C.
Säljs i 10 alt. 25 liters emballage.
25 liter: Pris 24.70:-/liter
10 liter: Pris 25.70:-/liter
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Elite MICRo
Avfettning
Ett koncentrerat avfettningsmedel
i klassen - bra miljöval.
För kraftigt nedsmutsade
fordon och detaljer.
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