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Svårigheter vid inköp
Produktvalet är ofta en svår fråga för köparen då det finns otaliga produkter på
marknaden. I allmänhet vill man anpassa lösningen efter den egna verksamheten
samt ska smörjmedelsvalet vara anpassat till maskinens behov. Det är därför viktigt att fatta rätt beslut.

Ikaros® – Din partner i produktval
Ikaros® experter har många års erfarenhet av produktval för spillskydd, rengöring
och smörjteknik. När du kontaktar oss bedömer och analyserar vi era behov och
önskemål. Målsättningen är att ge er en så kostnadseffektiv och miljösäker lösning
som möjligt. Personlig hälsa, miljövänlighet och inte minst smörjmedlets effektivitet
och livslängd utgör kritiska faktorer för ett riktigt bra beslut.
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‘‘Hos oss får du hjälp med miljöteknik och
smörjmedel på en och samma gång.’’

Varför du ska handla smörjmedel från Ikaros®
Med rätt produktval i förhållande till användning kan bytesintervaller ökas, samt
miljöpåverkan och kostnader minskas. Således är valet av smörjmedel en viktig
punkt på både kostnads- och miljöagendan. Hänsyn till ekonomi, maskin, människa
och miljö ligger alltså inom samma intressesfär. I detta hjälper Ikaros® experter dig
till ett tryggt beslut.
ÖKADE BYTESINTERVALLER
Hos en av våra kunder körde de 3.000 timmar på en bestämd volym växellådsolja.
Efter att vi var klara med vårt arbete körde de – på samma volym – över 30.000
timmar. Samarbetet hade alltså minskat förbukningen ned till en tiondel. Genom
en ingående analys och ett bättre smörjmedelsval kan man i maskinell applikation
avsevärt förlänga smörjmedlets livslängd.
FÖREBYGGA SLITAGE
Genom att övervaka oljekontamination, där smuts och förorenande metallpartiklar
sliter på maskinkomponenter, minskas slitage och risk för både haveri och
prestandaproblem.
MINSKAD ELFÖRBRUKNING
En enda stor maskin kan på årsbasis förbruka lika mycket elektricitet som alla
hushåll i en hel stad. Kan vi genom ett bättre smörjmedelsval bara få era maskiner
att gå någon procent mjukare, kan ni spara pengar i rena elkostnader.
KOSTNADS– OCH MILJÖASPEKTER
Maskiner fungerar inte utan smörjmedel, men genom att samarbeta med Ikaros®
kan ni minska förbrukning, kostnader och miljöpåverkan.
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‘‘Tidigare körde vi 3.000 timmar mellan oljebyten.
Efter ikaros analys kör vi idag över 30.000.’’

Oljeanalys
Vår laboratorieanalys är som ett blodprov, där inte bara själva oljans effektivitet kan
övervakas, utan även hur en maskin mår i övrigt. Genom att noggrant analysera
oljan i laboratorietester kan man få reda på mycket om hur ändamålsenlig den är
under just de maskinella förhållanden den verkar.
Man kan utifrån analysen sedan föreslå mer effektiva alternativ. Genom detta kan
analysen på flera olika sätt minska både kostnader och miljöpåverkan.
Även livslängd och mängden tillsatser analyseras, vilket påverkar både påfyllningsbehov och eventuella oljebyten.

Lägesanalys/fallstudie

Rådgivning

Tillsammans går vi igenom era behov
och vad ni dagsläget använder.

Utifrån lägesanalysen föreslår vi
förbättringar och bättre produktval.

Oljeanalys

Produktval

Vi laboratorietestar era smörjmedel och
analyserar effektivitet samt maskinhälsa.

Vi hjälper er att optimera ert sortiment,
era kostnader och er miljöpåverkan.

www.ikaros.net
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‘‘Marknadens bredaste utbud ger möjligheter
till specialanpassade lösningar.’’

Oljor
MINERALOLJA
Mineralolja utgör basen i produktportföljen, och uppfyller grundkraven från
många maskintillverkare.
SYNTETISK OLJA
Syntetisk olja har bättre flytbarhet vid låga temperaturer och bättre stabilitet vid
höga. Syntetprodukter är renare, och har längre livslängd.
LIVSMEDELSGODKÄNDA OLJOR
Specialtillverkade produkter för livsmedelsindustri är mer stabila och sammanhållna. Vid oavsiktlig kontaminering av livsmedel eller förpackning skall de
kunna passera mag-tarmkanalen utan att sönderdelas och upptas av kroppen.
BIOLOGISKT NEDBRYTBARA OLJOR
Tillverkas baserat på syntetiska eller vegetabiliska estrar (såsom från raps).
Oljorna sönderdelas lätt för att enligt OECD:s riktlinjer kunna nedbrytas i naturen,
där 80% skall vara helt nedbrutet efter 28 dagar.

Smörjfett
Vårt smörjfett har en mycket god tätande verkan. Produktvalet är oerhört viktigt,
där fettets motståndskraft mot yttre påverkan från exempelvis förorening, väta,
temperatur eller kemikalier är avgörande faktorer. Smörjfett finns i mineral-,
syntet- eller livsmedelsklassade varianter.
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‘‘Vi erbjuder exakt rätt produkt till
rätt användningsområde.’’

Metallbearbetningvätskor
VATTENBLANDBAR SKÄRVÄTSKA
Vattenblandbara skärvätskor håller rent och förebygger nedsmutsning. De levereras
i koncentrat, och är med sin vattenblandning på normalt 5-10% mer ekonomiska.
Med vattenblandbara skärvätskor blir det lättare att rengöra detaljer i efterhand,
och den minskade förbrukningen gör dem till ett miljösäkrare alternativ.
SYNTETISK SKÄRVÄTSKA
Syntetisk skärvätska är en oljefri produkt, vilken primärt består av vattenbas,
rostskyddstillsats och bakterieskydd. Vätskorna kan innehålla speciella tillsatser
– såsom polymerer vilka under skärande bearbetning aktiveras vid viss temperatur – för att smörja i kontaktytan mellan verktyg och detalj.
SKÄROLJOR
Skäroljor är icke vattenblandbara produkter, och används som de är. Således
slipper man rostproblem och får en naturligt god smörjeffekt. Kategorin innehåller ett brett spann, från lättflyktiga till mer högviskösa produkter. Skäroljor
innehåller tillsatsmedel för att öka smörjning, samt för att klara hårda metaller så
att mineraler inte fälls ut under bearbetning.

Additiv (tillsatser)
För att smörjmedel ska få specifika egenskaper tillsätter man olika sorters ämnen. För
att skydda exempelvis kuggar mot tryckstötar eller tung belastning, tillsätter man så
kallade Extreme Pressure (EP)-tillsatser i växellådsolja bestående av svavel och fosfor.
Mängd och tillsatsämne varierar beroende på vilka egenskaper man vill att smörjmedlet skall ha.

www.ikaros.net
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Tillbehör & kringutrustning
Ikaros® erbjuder många olika produkter relaterade till smörjmedel.
De flesta finns i vår produktkatalog. Nedan hittar du exempel på produkter som förbättrar miljösäkerheten vid hantering.
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Oil Safe®

Kraftfull batteridriven fettpistol

Ett komplett system för säker överföring av vätskor
Specialkonstruerade lock och behållare reducerar
föroreningar och underlättar arbete. Genom ett urval av
färger kan smörjmedel färgkodas - så att rätt smörjmedel
används till rätt maskin.

Komplett med batteri, batteriladdare och väska
Enkel att använda, förenklar smörjning av smörjpunkter
där det inte finns tillgång till luft- eller eluttag.
Fettpistolen är avsedd för 400 g fettpatroner.

Mobil smörjoljetank

Refraktometer

Praktiska, ihopfällbara förvaringskar
En mycket praktisk lösning för mobil påfyllnad av motor-, transmissions- och hydrauloljor (ej farligt gods
enligt ADR). Tvåhundraliterstanken passar perfekt vid
fältarbete såsom på byggarbetsplatser, i skog, vid vägarbete eller liknande.

För snabb kontroll av koncentration i skärvätska
Refraktometern har automatisk temperaturkompensation och inbyggd belysning som gör det lätt att avläsa
värdet även vid dåliga ljusförhållanden.
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Fatpumpar

Miljöpallar

För alla sorters smörjmedel
Prisvärda och kvalitativa produkter för alla tänkbara
behov. Ikaros erbjuder ett brett sortiment av manuella,
elektriska och tryckluftsdrivna pumpar.

Säkra och robusta invallningslösningar
Ikaros har ett mycket brett utbud av miljöpallar och
invallningar. I vår produktkatalog hittar du många bra
alternativ, beroende på vad som skall förvaras.

Ikatex® Torkdukar

Ikasorb® sorbenter

Ikaros egna produktlinje för alla avtorkningsbehov
Vare sig du behöver torkdukar eller torkpapper för att
rengöra dina händer, en nedsmutsad maskindetalj, ett
känsligt instrument eller lättrepade ytor finns här en
produkt för dig. Förpackningarna är anpassade för god
åtkomst vid arbete. De finns i olika material, såsom
textil-, non-woven- och papper.

Det mest effektiva för uppsamling av spill
Ikasorb® är Ikaros produktlinje för sorptionsmaterial.
Huvuddelen består av polypropenbaserade sorbenter i
form av rullar, ark, ormar och kuddar som suger åt sig
olja och kemikalier på ett mycket effektivt sätt.

www.ikaros.net
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Industrismörjmedel
Mineral

Syntet

Biologiskt nedbrytbara

Livsmedelsklassade

Hydrauloljor

Växellådsoljor

Turbinoljor

Hydraulik är överföring av energi
och styrning av mekaniska rörelser
med hjälp av hydraulolja. Hydrauloljans kvalitet och skick har en direkt
inverkan på systemets prestanda.

EP-tillsatser tillgodoser att växellådan
skyddas mot stötbelastning och
höga tryck. Beroende på belastningsförhållanden och temperaturer
väljer man viskositet, vilket påverkar
smörjförmågan

Basolja av hög kvalitet säkerställer
maximal livslängd samt minimerar
påverkan på packningar och metalllegeringar.

För inomhusbruk

För industriväxlar

För gas- & ångturbiner

Shell Tellus ...............................
Shell Naturelle ........................
Fuchs Hydraulic .....................
Fuchs Cassida .........................

Shell Omala ..............................
Shell Naturelle Gear Fluid .....
Fuchs Cassida ..........................

Shell Turbo T ............................

Sid 20

Sid 18
Sid 14

För utomhusbruk
Shell Tellus ...............................
Shell Naturelle ........................

Sid 16
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Cirkulationsoljor

Kompressoroljor

Gejdoljor

Med rätt tjocklek och väl utvalda additivtillsatser är oljan avgörande för
både livslängd och systemeffektivitet.

Uppfyller höga krav för att motstå
tryck samt hålla rent från avlagringar
och slam.

Gejdrar eller glidskenor återfinns
vanligtvis inom verkstadsindustrin
och då på verktygsmaskiner för
skärande bearbetning. Kraven är
höga på oljans lastbärande förmåga
och vidhäftningsegenskaper.

För spindlar och växlar

För kolv, skruv- och
kylkompressorer

För gejdrar

Shell Morlina ............................

Sid 22

Shell Corena .............................
Shell Refrigeration Oil ............
Shell Gas Compressor Oil ......
Fuchs Cassida ..........................

Shell Tonna Oil ........................

Sid 26

Sid 24

www.ikaros.net
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“Kvalitetsprodukter för optimalt
värde under drift”

HYDRAULOLJOR
För inomhusbruk

Dessa produkter är utvecklade för att användaren utifrån sina behov lätt ska hitta en olja som ger
optimalt värde under drift. Här finns även biologiskt nedbrytbara och livsmedelsklassade alternativ,
där kraven är de högsta i både kvalitets- och miljöhänseende.
• Additivtillsatser ger längre livslängd än motsvarande hydrauloljor
• OEM-godkännanden över hela världen säkerställer rätt garantier
• Rekommenderas av de flesta tillverkare av hydraulsystem
• Högkvalitativa basoljor för renare system
• Produkter för alla tänkbara behov
• Förbättrat slitageskydd
• Hög systemeffektivitet

KATEGORIER
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SYNTETISKA OLJOR

MINERALOLJOR

• Temperaturstabila: minimerar slitage och stillestånd

• Senaste tekniken inom additivtillsatser säkerställer högsta kvalitet

• Energibesparande: minskar kostnader

• Typ II-basoljor ger renare system, vilket säkerställer lång livslängd

• Längre livslängd: färre underhållsstopp

• Skjuvstabil: Behåller sin konsistens, för jämn drift och minimala förluster

BIOLOGISKT NEDBRYTBARA OLJOR

LIVSMEDELSKLASSADE OLJOR

• OECD-godkända för användning i miljökänsliga områden

• Uppfyller de strängaste H1-kraven, för användning i livsmedelsproduktion

• Syntetiska estrar ger exceptionell smörjprestanda

• Färg- och luktlösa smörjmedel för minimal skada vid kontaminering

• Fyller myndigheters krav för känsliga miljöer

• Syntetiska smörjmedel ger högsta kvalitet och långa bytesintervaller
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PRODUKTER FÖR INOMHUSBRUK
OLJOR FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineraloljor

Livsmedelsklassade

Biologiskt nedbrytbara

Shell Tellus S2 M

Fuchs FM Hydraulic

Shell Naturelle HF-E

• Antioxideringstillsatser

• Möter kraven NSF H1

• Uppfyller OECD-riktlinjer

• För krävande drift i inomhusklimat

• Goda slitageminskande egenskaper

• Minimal miljöpåverkan

• Kan användas för lätt belastade växlar

• Goda hydraultransmissionsegenskaper

• Syntetiska estrar: Optimal smörjförmåga

Viskositetsgrader: 22, 32, 46, 68, 100

Viskositetsgrader: 32, 46, 68

Viskositetsgrader: 32, 46

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Shell Tellus S3 M
• Zinkfri - renare system
• God filtrerbarhet

Viskositetsgrader: 22, 32, 46, 68, 100
Skydd

Livslängd

Effektivitet

OLJOR MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Livsmedelsklassade

Mineraloljor

Syntetiska

Shell Tellus S2 MA

Fuchs Cassida HF

Shell Tellus S4 ME

• Zinkfri - renare system

• Anpassad för de flesta applikationer

• Energibesparande

• Vattentålig

• Syntetiska basoljor: lång livslängd

• Temperaturstabil

• Rengörande egenskaper

• Kan användas för lätt belastade växlar

Viskositetsgrader: 10, 32, 46

Viskositetsgrader: 15, 32, 46 ,68

Viskositetsgrader: 32, 46

Skydd

Skydd

Skydd

Livslängd

Effektivitet

www.ikaros.net
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Effektivitet
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Livslängd

Effektivitet
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‘Tåliga produkter för
Nordiska förhållanden”

HYDRAULOLJOR
För utomhusbruk

Ett kvalitativt smörjmedel är avgörande för hur effektivt en maskin arbetar. Under Nordiska förhållanden är
det även viktigt med en hydraulolja som klarar stor variation i temperatur. Genom mycket lång livslängd och
tålighet förlängs bytesintervallerna, vilket ger färre underhållsstopp och minskar slitage.
• Högt viskositetsindex: enastående förmåga under både höga och låga temperaturer
• Tillverkade av extremt ren Typ II-basolja, vilket förlänger bytesintervaller
• Additivtillsatser ger längre livslängd än motsvarande hydrauloljor
• OEM-godkännanden över hela världen säkerställer rätt garantier

KATEGORIER
SYNTETISKA OLJOR

MINERALOLJOR

• Temperaturstabila: minimerar slitage och stillestånd

• Additiv: Senaste tekniken säkerställer hög kvalitet

• Energibesparande: lägre bränsleförbrukning (i t.ex. grävmaskiner)

• Typ II-basoljor ger renare system, vilket säkerställer lång livslängd

• Längre livslängd: färre underhållsstopp, större maskintillgänglighet

• Skjuvstabil: Behåller sin konsistens, för jämn drift och minimala förluster

BIOLOGISKT NEDBRYTBARA OLJOR
• OECD-godkänd för användning i miljökänsliga områden
• Syntetiska estrar för exceptionell smörjprestanda
• Fyller myndigheters krav för känsliga miljöer
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PRODUKTER FÖR UTOMHUSBRUK
OLJOR FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineraloljor

Biologiskt nedbrytbara

Shell Tellus S2 V

Shell Naturelle HF-E

• Högt viskositetsindex
• Antioxideringstillsatser
• Viskositetsförbättrare för ökad flytbarhet

• Uppfyller OECD:s riktlinjer
• Minimal miljöpåverkan
• Syntetiska estrar: Optimal smörjförmåga

Viskositetsgrader: 15, 22, 32, 46, 68, 100

Viskositetsgrader: 32, 46

Skydd

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Livslängd

Effektivitet

Shell Tellus S3 V
• Zinkfri - renare system
• Antioxideringstillsatser
• God filtrerbarhet
Viskositetsgrader: 32, 46, 68
Skydd

Livslängd

Effektivitet

OLJOR MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Syntetiska

Shell Tellus S4 VX
• Klarar ned till –60 grader
• God smörjfilm vid låga temperaturer

Viskositetsgrader: 32
Skydd

Livslängd

Effektivitet

www.ikaros.net

040-54 22 50

17

‘‘Slitageskydd, livslängd och effektivitet
för många olika applikationer”

VÄXELLÅDSOLJOR
För industriellt bruk

Växellådor inom industrin återfinns i många olika applikationer. Våra växellådsoljor är framtagna för att möta
industrins behov av slitageskydd, livslängd och systemeffektivitet.
• Produkter för både snäck- och kuggväxlar i stationära applikationer löser användarens samtliga behov
• EP-egenskaper säkerställer effektivt skydd under tuffa förhållanden, exempelvis stötvis belastning
• Brett urval av viskositeter täcker de flesta växellådsapplikationer oberoende av belastning

KATEGORIER
SYNTETISKA OLJOR

MINERALOLJOR

• Temperaturstabila: minimerar slitage och stillestånd

• Additiv: Senaste tekniken säkerställer hög kvalitet

• Energibesparande: lägre bränsleförbrukning

• För både raka- och snedskurna drev, där inte gulmetaller förekommer

• Längre livslängd: färre underhållsstopp, större maskintillgänglighet

• EP-tillsatser för optimal stötupptagningsförmåga och kuggskydd

BIOLOGISKT NEDBRYTBARA OLJOR
• OECD-godkänd för användning i miljökänsliga områden

LIVSMEDELSKLASSADE OLJOR

• Syntetiska estrar för exceptionell smörjprestanda

• Uppfyller de strängaste H1-kraven, för användning i livsmedelsproduktion

• Fyller myndigheters krav för känsliga miljöer

• Färg- och luktlösa smörjmedel för minimal skada vid kontaminering
• Syntetiska smörjmedel ger högsta kvalitet och långa bytesintervaller
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PRODUKTER FÖR INDUSTRIELLT BRUK
OLJOR FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineraloljor

Biologiskt nedbrytbara

Shell Omala S2

Shell Naturelle S4 Gear Fluid

• Generell användning
• Mångsidig produkt
• För kuggväxlar

• Uppfyller OECD:s riktlinjer
• Mångsidig produkt
• För kuggväxlar

Viskositetsgrader:
68, 100, 150,220, 320, 460, 680

Viskositetsgrader: 68, 100, 150

Skydd

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Livslängd

Effektivitet

OLJOR MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Syntetiska

Livsmedelsklassade

Shell Omala S4 GX

Fuchs Cassida Fluid GL

• För högre temperaturer
• Maximal livslängd
• För kuggväxlar

• För alla typer av kuggväxlar

Viskositetsgrader:
68, 150, 220, 320, 460, 680

Viskositetsgrader:
150, 220, 320, 460, 680

Skydd

Livslängd

• Helsyntetisk bas för extra livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Shell Omala S4 WE

Fuchs Cassida WG

• För snäckväxlar
• Extra livslängd och prestanda
• Energibesparande

• För snäckväxlar

Viskositetsgrader: 150, 220, 320, 460

Viskositetsgrader: 220, 460, 1000

Skydd

Skydd

Livslängd

Effektivitet

• Extra livslängd och temperaturprestanda
• Motverkar micropitting-slitage

www.ikaros.net

Livslängd

Effektivitet
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“För tunn smörjfilm med
exakt rätt bärighet’’

TURBINOLJOR
För gas- och ångturbiner

De flesta turbiner är glidlagrade, och används under förhållandevis långa perioder mellan underhållsstopp.
Detta kräver en tunn smörjfilm med exakt bärighet under lång drift, där oljan har perfekt viskositet. Våra
turbinoljor kännetecknas av ledande skydd mot avlagringar, samt systemeffektivitet och lång livslängd.
Oljorna för gasturbiner är dessutom framställda med den senaste GTL-teknologin, vilken innebär
total renhet i systemen.
• Senaste GTL-tekniken ger marknadens renaste sortiment, vilket säkerställer optimal driftmiljö
• Brett sortiment som uppfyller alla behov inom turbindrift
• Produkter är framtagna för att skona glidlagringar
• Maximal kompatibilitet med bl.a gulmetaller

KATEGORIER
SYNTETISKA OLJOR (GAS TO LIQUID)

MINERALOLJOR

• Senaste patenterade teknologin från Shell

• Additiv: Senaste tekniken säkerställer högsta kvalitet

• Marknadens renaste produkter

• Rena, klara vätskor

• Anpassade för både gas- och ångturbiner med eller utan växellåda

• Står emot ammoniakangrepp, vilka kan bilda skadliga avlagringar

• Temperaturstabila produkter som tål både toppar och kallstarter

• Angriper inte gulmetaller

• Minimalt maskinslitage

20

order@ikaros.net

Info@ikaros.net

PRODUKTER FÖR GAS- OCH ÅNGTURBINER
OLJOR FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineraloljor

Shell Turbo T
• För ångturbiner utan växellåda
• Genomskinlig – hög renhetsgrad
• Godkänd av de flesta maskintillverkare
• För smörjning av axel- och glidlager
Viskositetsgrader: 32, 46, 68
Skydd

Livslängd

Effektivitet

OLJOR MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Syntetiska

Shell Turbo S4 GX
• För ångturbiner med/utan växellåda
• Klar produkt – högrenad GTL-basolja
• Minimal temperaturpåverkan
Viskositetsgrader: 32
Skydd

Livslängd

Effektivitet

Shell Turbo S4 X

FRAMTIDEN: GAS TO LIQUID

• För ång- och gasturbinapplikationer
• Klar produkt – högrenad GTL-basolja
• Minimal temperaturpåverkan

Oljebolaget Shell har patenterade metoder för att utvinna olja
ur naturgas. Fördelarna med detta är att gas är lättare att komma åt, och kan fungera som ersättning vid brist på råolja.
I en komplex process utvinns GTL-basolja, vilken har en mer
stabil och renare molekylär struktur, lägre fryspunkt och
avdunstar mindre. Vanlig mineralolja har en avdunstning om
12-14%, medan GTL-olja endast 3-5%.

Viskositetsgrader: 32, 46
Skydd

Livslängd

Effektivitet

www.ikaros.net

040-54 22 50
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‘‘För höga krav på slitageskydd
och systemeffektivitet’’

CIRKULATIONSOLJOR
För spindlar och växlar

Lager- och cirkulationssmörjning ställer höga krav på slitageskydd och systemeffektivitet. Våra cirkulationsoljor är utvecklade för att användaren lätt ska hitta rätt olja som ger optimala värden under drift genom
förbättrat slitageskydd och längre livslängd - oavsett om det gäller avancerad spindelsmörjning eller lätt
belastade växellådor.
• Kompatibla med känsliga material i de flesta applikationer inom hydraulik-, lager- och spindelsmörjning
• Brett sortiment löser användarens samtliga behov inom cirkulationssmörjning
• Milda EP-tillsatser för skonsam drift under lätt belastning
• Skapar förutsättningar för problemfri drift

KATEGORIER
SYNTETISKA OLJOR

MINERALOLJOR

• Temperaturstabila: minimerar slitage och stillestånd

• Additiv och milda EP-tillsatser säkerställer högsta kvalitet

• Energibesparande: mindre elförbrukning

• För lätt belastad smörjning och drifter som innehåller känsliga legeringar

• Längre livslängd: färre underhållsstopp

• Lämpliga när oljan pumpas längre sträckor, och slitage på tryckledningar
kan förekomma.
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PRODUKTER FÖR SPINDLAR OCH VÄXLAR
OLJOR FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineraloljor

Mineraloljor

Shell Morlina S1 B

Shell Morlina S2 B

• Måttliga temperaturer och belastningar
• Universal lager- & cirkulationssmörjning

• För lager-, maskin-, cirkulationssmörjning
• För låg- och måttligt belastade växlar
• Mycket bra vattenseparation

Viskositetsgrader:
100, 150, 220, 320, 460, 680

Viskositetsgrader: 32, 68, 150, 220

Skydd

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Livslängd

Effektivitet

Shell Morlina S2 BL
• För cirkulations-, spindel-, hydraul- &
lagersmörjning
• Lågviskös: för snabbgående applikationer
Viskositetsgrader: 5, 10
Skydd

Livslängd

Effektivitet

OLJOR MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Mineraloljor

Shell Morlina S4 B
• Växel- och lagersmörjning
• Temperaturtålig
• Bättre skydd och effektivitet
Viskositetsgrader: 150, 220, 320, 460
Skydd

Livslängd

Effektivitet

www.ikaros.net

040-54 22 50
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‘‘Maximal effekt och
små energiförluster.’’

KOMPRESSOROLJOR
För alla typer av kompressorer

Vårt breda sortiment av kompressoroljor har utvecklats för att möta ett brett behov inom både
kolv-, skruv-, och kylkompressorer. Våra höga kvaliteter motstår tryck och lämnar en jämn
smörjfilm på rörliga komponenter i kompressorn. Detta leder till maximal effektivitet
och små energiförluster.
• Brett sortiment ger möjlighet till god översikt och uppfyller alla behov
• Rätt kvalitet och viskositet säkerställer minimal energiförbrukning
• Hög kvalitet ger idealisk smörjfilm oberoende av temperatur
• Förhindrar slamuppbyggnad vid kondens
• Smörjmedlen är stabila under tryck

KATEGORIER
SYNTETISKA OLJOR

MINERALOLJOR

• Temperaturstabila: minimerar slitage och stillestånd

• Godkända av de flesta maskintillverkare

• Energibesparande: minskar motstånd

• Förlänger bytesintervaller

• Lämpar sig väl för kompressorer som jobbar intermittent

• Produkter som fungerar under lätt-, medel till tung belastning

• Längre livslängd: färre underhållsstopp

LIVSMEDELSKLASSADE OLJOR
• Uppfyller de strängaste H1-kraven, för användning i livsmedelsproduktion
• Färg- och luktlösa smörjmedel för minimal skada vid kontaminering
• Syntetiska smörjmedel ger högsta kvalitet och långa bytesintervaller
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PRODUKTER FÖR KOMPRESSORER
OLJOR FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineraloljor

Mineraloljor

ShellCorena S2 P

Shell Corena S3 R

• För kolvkompressorer i lätt till
medeltung belastning
• För luftkompressorer upp till 220 grader

• För skruv- och lamellkompressorer
• Brett användningsområde
• Tung belastning

Viskositetsgrader: 68, 100, 150

Viskositetsgrader: 46, 68

Skydd

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Livslängd

Effektivitet

OLJOR MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Syntetiska

Syntetiska

Livsmedelsklassade

Shell Corena S4 P

Shell Refrigeration Oil FR-F

Fuchs Cassida CR

• För kolvkompressorer
• För normal till tung belastning
• Temperaturstabil: optimal smörjning

• För kylkompressorer
• Extremt temperaturstabil
• Rekommenderas av de flesta tillverkare

• För skruv- och lamellkompressorer

Viskositetsgrader: 68, 100

Viskositetsgrader: 32, 68, 100

Viskositetsgrader: 46, 100

Skydd

Skydd

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Livslängd

Effektivitet

Shell Corena S4 R

Shell Refrigeration Oil FR-V

• För tungt belastade skruvkompressorer
• Temperaturstabil: optimal smörjning

• För kylkompressorer
• Extremt temperaturstabil
• För lätt till måttlig belastning

Viskositetsgrader: 46, 68

Viskositetsgrader: 32, 68

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

• Temperaturstabil
• Syntetiska basoljor

Livslängd

Effektivitet

Effektivitet

Shell Gas Compressor Oil S4
• För kolvkompressorer
• För naturgaskompressorer
• Innehåller polyalkylenglykoler
• Bör ej blandas med mineral/syntetoljor
Viskositetsgrader: 190, 220
Skydd

Livslängd

Effektivitet

www.ikaros.net

040-54 22 50
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‘‘Våra gejdoljor tillhör marknadens
mest uppskattade.’’

GEJDOLJOR

För alla sorters gejdrar
Verkstadsindustrins behov av kvalitet, precision och snäva toleranser ställer höga krav på gejdoljor.
Våra gejdsmörjmedel håller mycket hög kvalitet, och är det bästa alternativet för de flesta
tillverkare och användare av verktygsmaskiner.
• Marknadens bästa vidhäftning ger en produkt som inte rinner av
• Utvecklad för god separering från skärvätskeemulsioner
• Sortiment för både horisontella och vertikala gejdrar
• Fyller de flesta maskintillverkares specifikationer

KATEGORIER
MINERALOLJOR
• Senaste tekniken inom additiv säkerställer högsta kvalitet
• God separering från skärvätska för renare och effektivare system
• Hög smörjstabilitet säkerställer jämn drift och minimala effektförluster
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PRODUKTER FÖR GEJDRAR
OLJOR FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineraloljor

Shell Tonna Oil S3 M
• Mycket bra separationsförmåga
från skärvätskeemulsioner
• Mycket bra vidhäftning på gejdrarna
• Tunnare viskositeter för hydraulsystem
Viskositetsgrader: 32, 68, 220
Skydd

Livslängd

Effektivitet

www.ikaros.net

040-54 22 50
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Fordonsmörjmedel
Mineral

Syntet

Motoroljor

Axel- och transmissionsoljor

Våra motoroljor erbjuder ett mycket bra korro-

tet är brett, för många olika fordonstyper.

Drivlinan är ett gemensamt namn för kraftöverföring till axlar och växellådan mellan motor
och drivhjul på olika typer av motorfordon.
Dess funktion är att ändra utväxling utefter
kraftbehov.

För tunga fordon

För tunga fordon

Shell Rimula ..............................

Shell Spirax ...............................

Sid 30

Sid 32

sionsskydd, goda värmeledande egenskaper
samt dämpar vibrationer och oljud. Sortimen-
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‘‘Våra motoroljor passar till
många olika fordonstyper.’’

MOTOROLJOR
För tunga fordon

Våra motoroljor erbjuder högsta kvalitet för smörjning och rengöring av friktionsytor. De ger ett mycket
bra korrosionsskydd och har goda värmeledande egenskaper. Därtill dämpar de vibrationer och oljud från
motorns rörliga delar. Produkterna erbjuder ett brett sortiment av smörjmedel för att passa många olika
fordonstyper, eller fordonsparker med många olika märken.
• Godkända av världens ledande motortillverkare vilket säkerställer trygghet för användaren
• Energibesparande syntetprodukter, vilka kan sänka bränsleförbrukningen med upp till 2%
• Lång livslängd genom rena basoljor för minimering av förkoksning och avlagringar
• Produkter anpassade för fordonsparker med många olika märken

KATEGORIER
SYNTETISKA OLJOR

MINERALOLJOR

• Temperaturstabila: minimerar slitage och stillestånd

• Smörjtillsatser och renare basoljor: skyddar maskinkomponenter

• Energibesparande: mindre bränsleförbrukning

• Väl anpassade för motorer både med och utan partikelfilter

• Längre livslängd: förlängda bytesintervaller

• Våra Rimula R4 produkter är lämpade för användare med blandade fordonsparker.
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PRODUKTER FÖR TUNGA FORDON
OLJOR FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineraloljor

Mineraloljor

Shell Rimula 4 X 15W-40

Shell Rimula R4 L 15W-40

• Anpassad för fordon utan partikelfilter
• Anpassad för blandad fordonspark
• Multigrade dieselmotorolja

• Low SAPS för fordon med partikelfilter
och krav på oljor med låg askhalt
• Anpassad för blandad fordonspark
• Multigrade dieselmotorolja

Viskositetsgrader: 15W-40

Viskositetsgrader: 15W-40

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

OLJOR MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Syntetiska

Syntetiska

Syntetiska

Shell Rimula R5 LM 10W-40

Shell Rimula R6 M 10W-40

Shell Rimula R6 LM 10W-40

• Delsyntetisk motorolja för förlängda
bytseintervaller
• Low SAPS för motorer med
avgasefterbehandlingsystem

• Multigrade motorolja för blandade
maskinparker
• Möjliggör längre oljebytesintervall

• Low SAPS multigradeolja för blandade
maskinparker
• Anpassad även för naturgasmotorer

Viskositetsgrader: 10W-40

Viskositetsgrader: 10W-40

Viskositetsgrader: 10W-40
Skydd

Livslängd

Skydd

Effektivitet

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Shell Rimula R5 LE 10W-30

Shell Rimula R5 E 10W-40

Shell Rimula R6 LME 5W-30

• Delsyntetisk produkt för minskad
bränsleförbrukning
• Framtagen för minskade utsläppsnivåer

• Multigrade motorolja med utmärkt
slitageskydd
• Energibesparande egenskaper sänker
bränsleförbrukningen

• Low SAPS motverkar filterblockering
• Utvecklad för Euro IV, V
• Bränslebesparande egenskaper

Viskositetsgrader: 10W-30

Viskositetsgrader: 10W-40

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

www.ikaros.net

Livslängd

Effektivitet

Viskositetsgrader: 5W-30

Skydd

040-54 22 50

Livslängd

Effektivitet
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‘‘Minskar slitage och ökar
maskinens livslängd.’’

AXEL- OCH TRANSMISSIONSOLJOR
För tunga fordon

Våra produkter minimerar friktion, transporterar bort värme och har mycket god kylande verkan.
Slitageminskande tillsatser bidrar till den skyddande film som skänker längre livslängd till kuggar
och drev. Produkterna uppfyller alla tänkbara transmissionsbehov för tunga fordon.
• Godkända av världens ledande motortillverkare vilket säkerställer trygghet för användaren
• Energibesparande syntetprodukter, vilka kan sänka bränsleförbrukningen
• Brett sortiment med produkter specifikt för axlar och växellådor
• Ökad livslängd för komponenter

KATEGORIER

32

SYNTETISKA OLJOR

MINERALOLJOR

• Temperaturstabila: minimerar slitage vid kallstart

• Smörjtillsatser och renare basoljor: skyddar maskinkomponenter

• Energibesparande: mindre bränsleförbrukning

• God packningskompabilitet vilket säkerställer transmissioner utan läckage

• Bättre flöde: Mer effektiv och transporterar bort överskottsvärme

• Utveckling i samråd med tillverkare säkerställer trygghet
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PRODUKTER FÖR TUNGA FORDON
OLJOR FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineraloljor

Mineraloljor

Mineraloljor

Shell Spirax S3 G

Shell Spirax S3 AX

Shell Spirax S3 ALS

• Högprestanda: för manuella växellådor
• Tillsatser för effektivt kuggskydd

• För hårt belastade bakaxlar och
transmissioner
• Standard för blandade maskinparker

• För hårt belastade bakaxlar som behöver
limitid-slip, LS-tillsatser
• För tunga maskinparker

Viskositetsgrader: 80w-90

Viskositetsgrader: 80W-90, 85W-140

Viskositetsgrader: 80W-90

Skydd

Skydd

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Livslängd

Effektivitet

Livslängd

Effektivitet

Shell Spirax S3 AS

Shell Spirax S4 ATF HDX

Shell Spirax S4 ATF AX

• Hypoidolja för stort smörjbehov
• För icke synkroniserade växellådor
• Goda smörjegenskaper

• Transmissionsolja för automatlådor
• Mångsidig: för de flesta automatlådor

• För automatlådor, hydraul- och
bromsvätskeapplikationer
• Säkerställer rätt viskositet över lång tid

Viskositetsgrader: 80W-140

Viskositetsgrader: 34

Viskositetsgrader: 34

Skydd

Livslängd

Skydd

Effektivitet

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

OLJOR MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Syntetiska

Mineraloljor

Syntetiska

Shell Spirax S4 TXM

Shell Spirax S6 AXME

Shell Spirax S6 GXME

• Bra egenskaper vid kyla
• För både hydraulik och transmissioner
• För lantbruk- och entreprenadmaskiner

• Bränslebesparande axelolja
• Mycket goda egenskaper vid kyla

• Transmissionsolja
• Bränslebesparande prestanda
• Okänslig mot temperaturvariationer

Viskositetsgrader: 60

Viskositetsgrader: 75W-90, 75W-140

Viskositetsgrader: 75W-80

Skydd

Skydd

Skydd

Livslängd

Effektivitet

www.ikaros.net

Livslängd

Effektivitet

040-54 22 50

Livslängd

Effektivitet
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Smörjfett
Mineral

Syntet

Livsmedelsklassade

Allmänt bruk

Temperaturbeständiga

Vattenbeständiga

Applikationer där fett anses speciellt tillämpligt är där man inte har
möjlighet att kapsla in en smörjolja.
Vanligt förekommande på mobil utrustning.

I applikationer där man inte har
möjlighet till oljesmörjning men
ändå stort behov av att hantera höga
temperaturer, finns specialutvecklade
fett för mer krävande ändamål.

I applikationer med stor risk för vattenursköljning och krav på vidhäftning söker man fett med speciellt
vidhäftande kalciumförtjockare.

I ett brett sortiment av pumpbarhetsklasser (NLGI) finns det effektiva
produkter för alla temperaturer och
pumpavstånd.

Förtjockare av högsta kvalitet säkerställer bra prestanda vid hög drifttemperatur, då andra produkter tappar sin konsistens och oljefilm.

För allmänt bruk

Temperaturbeständiga

Vattenbeständiga

Shell Gadus ..............................
Shell Grease .............................
Fuchs Cassida Grease ............

Shell Gadus ..............................
Fuchs Cassida Grease .............

Shell Gadus .............................
Fuchs Cassida Grease ........

Sid 38

Sid 39

Tillsatser för vidhäftning och förtjockare anpassade för våta miljöer
gör stor skillnad, exempelvis vid
rengöring med högtryckstvätt.

Sid 36
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‘‘Vårt stora utbud av fett tillgodoser
samtliga av marknadens behov.’’

SMÖRJFETT

För mobil- och industriell applikation
Smörfett består av 5-30% förtjockad olja, samt olika tillsatser. Konsistensen mäts i NLGI-klasser. Under tryck eller
rörelser släpper fettets förtjockare ut smörjolja över den yta som ska smörjas. Detta skapar smörjfilm mellan
glidytorna. Våra produkter är utvecklade för att uppfylla marknadens samtliga behov av fett
i högsta kvalitet.
• Oavsett användningsområde erbjuder vi ett smörjfett som tillgodoser behov av att minska slitage och belastning
• EP-egenskaper säkerställer effektivt skydd under tuffa förhållanden, exempelvis drift med stötvis belastning
• Överlägsen lösning där man inte kan kapsla in smörjpunkter
• Utmärkt förmåga att täta mot fukt och damm

KATEGORIER
SYNTETISKT FETT

MINERALFETT

• Förlänger smörjintervaller, i synnerhet i elmotorer

• Senaste tekniken inom additivtillsatser säkerställer högsta kvalitet

• Vid hög temperaturbelastning förlängs livslängden med

• Shell Gadus S2-serien är våra mest prisvärda produkter, sett till prestanda

syntetisk basolja.

• God pumpbarhet och smörjförmåga till låg kostnad

• Vid kall väderlek kan man minska risken för seghet i
smörjfilmen om man använder Shell Gadus S5-serien

LIVSMEDELSKLASSAT FETT
• Uppfyller de strängaste H1-kraven, för användning i livsmedelsproduktion
• Färglöshet minimerar påverkan vid eventuellt maskinhaveri, eller spill av överflödigt fett
• Syntetiska produkter för högsta kvalitet och goda temperaturegenskaper
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PRODUKTER FÖR MOBIL- OCH INDUSTRIELL APPLIKATION
FETT FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineralfetter

Mineralfetter

Mineralfetter

Shell Gadus S2 V 100

Shell Gadus S2 V 220

Shell Grease U3 V 120 G

• Litiumfett
• För elmotorer med höga/måttliga varvtal
• Allroundfett för lätt belastad finmekanik

• Litiumfett
• Goda temperaturegenskaper
• Perfekt allroundanvändning
• EP-fett: bra för centralsmörjning

• Litiumkomplex: bra vid hög temperatur
• Halvflytande: lämplig för slutna kuggväxlar
• Utmärkt för central- och chassismörjning
av fordon

NLGI: 2, 3

NLGI: 0, 00, 1, 2

NLGI: 00

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Shell Gadus S2 V 220 AD
• Perfekt för chassismörjning vid tung drift
• Fast smörjmedel: stötupptagare
• Goda vidhäftande egenskaper
• Tål vattenursköljning
NLGI: 2
Skydd

Livslängd

Effektivitet

FETT MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Syntetiska

Syntetiska

Livsmedelsklassade

Shell Gadus S5 V100

Shell Gadus S5 V460

Fuchs Cassida Grease RLS

• Litiumkomplexfett
• För snabbgående lagerapplikationer
• För elmotorer och fläktar
• Energibesparande allroundfett

• Litiumkomplexbas
• EP-fett för tung drift
• Pappersmaskiner och industriutrustning
• Bra vid hög temperatur

• Universalfett
• För måttligt belastade glid- och rullager
• För all typ av generell smörjning
• Goda temperaturegenskaper

NLGI: 2

NLGI: 2

NLGI: 00, 0, 1, 2

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Shell Gadus S5 V220

Fuchs Cassida Grease HDS

• EP-fett för allroundanvändning
• Pappersmaskiner och industriutrustning
• Mycket goda temperaturegenskaper
• Bastvål: litiumkomplex

• Universalfett

NLGI: 2

NLGI: 00, 2

Skydd

Livslängd

Effektivitet

• För högt belastade glid- och rullager
• För låga till måttliga varvtal

Skydd

www.ikaros.net

040-54 22 50

Livslängd

Effektivitet
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PRODUKTER MED TEMPERATURBESTÄNDIGA EGENSKAPER
FETT FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineralfett

Mineralfett

Shell Gadus S3 V 220

Shell Gadus S3 V 220 C

• Litiumkomplex- och XHVI basolja
• Mycket goda temperaturgenskaper
• Lämplig för pappersmaskiner
• Mycket god vidhäftning och vattenresistens

• Litiumkomplexbas
• Goda temperaturgenskaper
• Mycket god vidhäftning
• Industriell- och automotiv applikation

NLGI: 1,5

NLGI: 2

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

FETT MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Livsmedelsklassade

Fuchs Cassida Grease EPS

Fuchs Cassida Grease HTS

• EP-universalfett
• För lätt/medelbelastade glid- och rullager
• Mycket goda temperaturegenskaper
• Vattentålig

• Universalfett
• För måttligt belastade glid- och rullager
• Bentonit-förtjockare
• För extremt höga temperaturer

NLGI: 00, 1, 2

NLGI: 2

Skydd
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Livslängd

Effektivitet

Skydd
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PRODUKTER MED VATTENBESTÄNDIGA EGENSKAPER
FETT FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineralfett

Mineralfett

Shell Gadus S2 V 220 AC

Shell Gadus S3 A 1300 C

• Litium/kalciumbas
• Vattenbeständigt EP-fett
• Utmärkt allroundfett
• God temperaturbeständighet

• Kalciumbas ger extrem vidhäftning
• Överlägset smörjfett för glid- och
rullager i våta miljöer

NLGI: 2

NLGI: 2

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

FETT MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Livsmedelsklassade

Fuchs Cassida Grease GTS
• Extremt vatten- och värmebeständigt
• Utmärkta EP-egenskaper
• Låg viskositet för tunn smörjfilm
NLGI: 2
Skydd

Livslängd

Effektivitet

www.ikaros.net

040-54 22 50
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Metallbearbetningsvätskor
Mineral

Syntet

Biologiskt nedbrytbara

Skärvätskor

Skäroljor

Produkter som tål snäva toleranser, höga krav
för kylning, skydd och spåntransport.

Produkter som ger pålitlig smörjfilm och
mycket gott skydd.

Skärvätskor

Skäroljor

Houghton Hocut ....................
Houghton Sitala .....................
Houghton Adrana ..................
Houghton Metalina ...............

Houghton Macron .................
Houghton Garia ......................

Sid 44

Sid 42
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www.ikaros.net

040-54 22 50
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‘‘God driftsekonomi och minimering
av verktygsslitage.’’

SKÄRVÄTSKOR

Vattenblandbara produkter för skärande och formande bearbetning
En bred produktportfölj för slipning, skärning och fräsning. Våra vattenblandbara skärvätskor minimerar
genom kylning och smörjning verktygsslitage, samt transporterar bort metallspån.
• Brett sortiment ger möjlighet till god översikt och uppfyller alla behov
• Bor- och biocidfria produkter för bättre miljösäkerhet
• Högpresterande vegetabiliska produkter möter användares krav på bättre arbetsmiljö
• Syntetiska produkter för slipning ger mycket bra driftsekonomi via vätande förmåga och låg avdunstning
• Även alternativ för plastbearbetning

KATEGORIER
SYNTETISKA OLJOR

MINERAL OLJOR

• Högre miljösäkerhet

• Mängden mineralolja i skärvätska påverkar i hög grad smörjförmågan

• God vätande förmåga bidrar till lägre förbrukning

• Smörjande produkter som används i medel- till tung bearbetning

• Lämpar sig väldigt bra för slipande bearbetning

• Tillsatser ger en mängd olika produkter för specifika behov

• Snabbseparerande, emulgerande produkter stöter bort läckolja
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PRODUKTER FÖR SKÄRANDE OCH FORMANDE BEARBETNING
SKÄRVÄTSKOR FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineraloljebaserade

Mineraloljebaserade

Mineraloljebaserade

Houghton Hocut 4450

Houghton Hocut 795 B-EU

Houghton Adrana A 3601.04

• Lätt- till medeltung skärande bearbetning
• Anpassad för slipning i gjutjärn och stål
• För stållegeringar/till viss del aluminium

• Högsmörjande
• För medel- till tung bearbetning
• Allroundprodukt
• För stållegeringar, rostfritt och aluminium

• Mycket högsmörjande
• För aluminiumbearbetning
• Fri från aminer

Bor- och biocidfri: Ja

Bor- och biocidfri: Ja

Bor- och biocidfri: Ja

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Houghton Sitala BB 600

Houghton Hocut 4730

Houghton Adrana A 2859

• Medel- till tung bearbetning i stål
• Lätt- till medeltung bearbetning i
aluminiumlegeringar

• Mycket högsmörjande skärvätska
• För krävande bearbetning
• För skärande bearbetning i stål,
stållegeringar, rostfritt och aluminium

• Extremt högsmörjande
• För skärande bearbetning och formning
• Mycket bra för stållegeringar,
rostfritt och aluminium

Bor- och biocidfri: Ja

Bor- och biocidfri: Ja

Bor- och biocidfri: Ja

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

SKÄRVÄTSKOR MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Syntetiska

Syntetiska

Houghton Metalina B 3650

Houghton Metalina B 800

• Skär- och slipvätska
• För lätt- till medeltung bearbetning
• Bra för slipning i stål, gjutjärn och
skärande bearbetning i stållegeringar

• Skär- och slipvätska
• För medeltung- till tung bearbetning
• Bra för slipning/skärande bearbetning i
stållegeringar och aluminium

Bor- och biocidfri: Ja

Bor- och biocidfri: Ja

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

www.ikaros.net

Livslängd

Effektivitet

040-54 22 50
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‘‘Ett brett utbud för
alla tänkbara behov.

SKÄROLJOR

För skärande och formande bearbetning
Våra skäroljor minimerar verktygsslitage, kyler, smörjer och transporterar bort metallspån. Produkternas
goda smörjförmåga gör att de ibland även kan användas i maskinernas hydraulik. I serien finns produkter
som uppfyller samtliga behov inom området.
• Mycket kvalitativa, vegetabiliska produkter möter användares krav på bättre arbetsmiljö
• Brett sortiment ger möjlighet till god översikt och uppfyller alla behov
• Produkter med goda egenskaper i bland annat kuggbearbetning
• Produkter kompatibla med gulmetaller

KATEGORIER
MINERALOLJOR

VEGETABILISKA OLJOR

• Mängden additiv samt tjockleken påverkar smörjförmågan

• Mycket goda vätande och smörjande egenskaper

• Högsmörjande produkter som används i medel- till tung bearbetning

• God smörjförmåga och minimal avdunstning

• Olika tillsatser skapar en mängd produkter för specifika behov

• Elektronegativa estrar bidrar till ökad skärande förmåga och
mycket hög systemeffektivitet
• Anpassade för marknadens miljökrav
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PRODUKTER FÖR SKÄRANDE OCH FORMANDE BEARBETNING
SKÄROLJOR FÖR ALLMÄNT BRUK
Mineraloljor

Mineraloljor

Mineraloljor

Houghton Macron 205 M-8

Houghton Macron 400 M

Houghton Garia 601 M-12

• För bred användning, såsom gulmetaller
• Goda egenskaper vid lätt bearbetning
t.ex. slipning och hening

• Allroundprodukt
• För medeltung bearbetning
• Klarar det mesta tack vare tjockare olja
• Lämplig för gulmetaller

• För medeltung till tung bearbetning
• Lämpar sig mycket bra för kuggbearbetning, långhålsborrning samt slipning

Viskositetsgrader: 8

Viskositetsgrader: 22, 32

Viskositetsgrader: 12

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Houghton Macron 2425 S

Houghton Garia 404 M-10

Houghton Garia 601 M-22

• För lätt till medeltung bearbetning
• Mycket väl lämpad för slipning, automatsvarvning samt borrning och gängning

• För medeltung bearbetning
• Goda egenskaper för hening,
kuggslipning och svarvning

• Lämplig för de flesta typer av bearbetning
• Allroundprodukt med lite tjockare olja

Viskositetsgrader: 8, 14

Viskositetsgrader: 10

Viskositetsgrader: 22

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

• För medeltung till tung bearbetning

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

SKÄROLJOR MED SPECIFIKA EGENSKAPER
Vegetabiliska oljor

Vegetabiliska oljor

Vegetabiliska oljor

Houghton Macron 805

Houghton Garia 805 M-15

Houghton Macron 2450

• För lätt till medeltung bearbetning
• Mycket bra till hening, slipning
och svarvning
• Kompatibel med gulmetaller

• Lämplig för medel- till tung bearbetning
• Lämplig för de flesta typer av bearbetning

• För medeltung bearbetning
• Goda egenskaper vid gängning och
borrning samt svarvning

Viskositetsgrader: 5

Viskositetsgrader: 15

Viskositetsgrader: 32

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

Skydd

Livslängd

Effektivitet

ADDITIV - SPECIELLT FRAMTAGNA MED PROBLEMLÖSANDE EGENSKAPER

Houghton Grotan OK

Houghton Grotanol SR 2

Houghton MWS Additive

• Bakteriedödande medel
• Eliminerar existerande bakterieangrepp
• Återställer bakterieskydd

• Systemrengörare
• Ska alltid användas vid byte av skärvätskemix
• Tvättar rent
• Avlägsnar mikroorganismer och avlagringar

• Silikonfri skumdämpare
• För alla typer av skärvätskor
• Används i skummande skärvätskesystem

Koncentration: 0,1%

Koncentration: 0,25-0,5% 6-24h innan byte

Koncentration: 0,01-0,05 %

Skydd

Skydd

Skydd

Livslängd

Effektivitet

www.ikaros.net

Livslängd

Effektivitet

040-54 22 50

Livslängd

Effektivitet
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Ikaros® är en ledande leverantör av produkter och tjänster för Spillskydd, Rengöring och Smörjteknik.
Genom kunskap hjälper vi vår kund att minska kostnader och skapa en miljösäker arbetsplats.

SPILLSKYDD

FÖR TILLBUD/OLYCKA OCH DAGLIG DRIFT

RENGÖRING
FÖR PROFESSIONELLT BRUK

SMÖRJTEKNIK
FÖR INDUSTRIELL APPLIKATION

FÖRVARING

INVALLNING

FATHANTERING

TORKDUKAR

HYGIEN

SMÖRJVERKTYG

OLJOR

VÄTSKEHANTERING

SPILLKIT

ARBETSSKYDD

AVFETTNING

LOKALVÅRD

FETT

AEROSOLER

AVFALLSHANTERING

SORBENTER

BRANDSKÅP

BILVÅRD

SKÄRVÄTSKOR

TJÄNSTER & UTBILDNINGAR

STANDARDER

KONSULTATION

SPILLSKYDDSARBETE

OLJEANALYS

Telefonledes rådgivning
Hjälp vid revision
Produktrekommendation

För en miljösäker arbetsplats
Riskbedömning och spillskyddsplan
Utbildning för kund
Handbok

Minskar slitage, spilloljevolym
och kostnader, samt
förlänger bytesintervaller
Utbildning för kund

SPILLREDSKAP
Färgkod & Symbol
Tydlig märkning
De flesta av våra produkter
kallas spillredskap

VARUMÄRKEN

®

TORKDUKAR

SORBENTER

Ekonomi & kvalitet
Textil/Papper
Non-woven

Brett sortiment
Hög kvalitet
Ekonomi

IKACLEAN®

IKACLEAN®

HYGIEN

AVFETTNING

RENGÖRING

Hudvänligt
Handrent/Dusch/Tvål
Hudlotion

Hälso/Miljöanpassat
Brett sortiment
Egen tillverkning

Städ, Tvätt & Disk
Effektiva produkter
Egen tillverkning

INDUSTRISMÖRJMEDEL
För alla tänkbara applikationer

HUVUDKONTOR
Sofiedalsvägen 1, 238 37 Oxie
Tel: 040-54 22 50
Fax: 040-54 22 51
FINLAND
Sierakiventie 8, FI-02780 ESPOO
Tel: +358–20 741 8750
Fax: +358–9 455 59 33

Hydrauloljor
Växellådsoljor
Turbinoljor
Cirkulationsoljor
Kompressorljor
Gejdoljor

FORDONSSMÖRJMEDEL
För tunga fordon
Motoroljor
Axel- och transmissionsoljor

ORDERTELEFON (SVERIGE)
040-54 22 50
INTERNET
www.ikaros.net

SMÖRJFETT
För mobil- och industriell utrustning
För generell användning
Temperaturbeständiga
Vattenbeständiga

E-MAIL
info@ikaros.net
order@ikaros.net

METALLBEARBETNINGSVÄTSKOR
För skärande och formande bearbetning
Skärvätskor
Skäroljor

OLJEANALYS

En tjänst för optimering och
minskad miljöpåverkan

