
          

Aktuellt  april 2011 
 
1.  Prishöjning igen från 1 maj från Preem/ Texaco 
Preem/Texaco meddelar att de höjer sina smörjmedel igen per 1 maj med upp till 2:-/liter. 
Leveranser utförda per 29 april blir med nuvarande pris, allt efter 1 maj gäller med nya priser. 
Senaste höjningen var per 1 november 2011, det blir säkert fler ! 
 
2. Shells kylkompressoljor Clavus upphör 
Det meddelas att Shell tar bort sina välkända kylkompressoroljor Clavus 68 och Clavus G 68 
från marknaden med omedelbar verkan. Gäller även övriga viskositeter. 
 
Dessa naftenbasiska oljor kan förslagsvis ersättas med Texaco Capella WF 68 eller ännu hellre 
med Texaco Capella Premium 68, men då krävs lite byten av packningar/ O-ringar. 
Kontakta Petrologic för en diskussion. 
 
3. Råoljepriset passerat 120 USD -  igen !  
Ett betydligt högre råoljepris har kommit för att stanna och vi kan säkert förvänta oss 
prisökningar på inte bara smörjoljor, utan även (plast-)emballage och frakter. 
Se separat diagram okt 2008 till april 2011 från Remium AB. 
 

             
                Filtermembran: slam i olja 

       
Detalj filtermembran: additivrester m.m. 

 
4. Dags att ta ut oljeprover för analys inför sommarens revisioner 
Ta ut prover i god tid och medan alla maskiner fortfarande rullar för bästa resultat. Se ovan. 
Då alla helger som Påsk och Kristi Flygare ligger väldigt sent i år kan det bli väldigt långa 
leveranstider för analysresultaten. Behöver ni provflaskor, hör av er. 
 
5. Säkerhetslager av smörjoljeprodukter/ Refrico-butikerna 
Då det med jämna mellanrum upphör produkter nu senast Shell, förra året Castrols Icematic 
SW-serie (polyolestern) är det klokt att ha ett eget lager av kritiska smörjoljeprodukter. 
Försäljningen av Texacos Capella Premium 68 har ökat så pass att produkten tagit slut vid några 
tillfällen och kunder fått vänta en vecka. 
Refricos butiker i Göteborg, Malmö och Stockholm/Bromma har alltid Texacos produkter i 
dunkar. I Brommabutiken finns inom kort även Emkarate RL 46 och 100 på lager. 
 
6. Dokumentbank - så heter en ny knapp på hemsidan 
På flera kunders begäran så finns numera några efterfrågade blanketter, viskositetsdiagram och 
journalblad att laddas ner direkt från hemsidan. Denna byggs på undan för undan. 
 
 
Mvh/  Jan Lorensson   


