
       

Aktuellt  december 2012      och God Jul ! 
 
1. Årsbrevet på gång ! 
Det årliga albumet av Herman Hedning har landat på kontoret och inte helt oväntat får Carema 
ytterligare lite uppmärksamhet ! Adresser skall uppdateras, lite information skrivas ut, 
brevpåsarna plockas och i en del fall CoolChek ID-taggar kommer att bifogas. 

            
 
          Herman 2012                 Mobil Arctic 300, ny                      Vinterstudie.... 
                      och efter 2000 tim   
2. Dessa ständiga prishöjningar !  Även Petrologic... 
Statoil höjde sina priser per 15 maj med ca  4 %, Preem följde efter per 1 juni och nu per 1 
december höjde "Exxon/ Mobil ", speciellt en produkt måste ha varit felprissatt, se nedan ! 
Petrologic justerar TexChek från 1.200:- till 1.300:- och CoolChek från 1.300:- till 1.400:- 
GlykolChek oförändrat 1.500:-. Gäller från årsskiftet 2012/2013. 
 
3. Mobil Arctic 300 i ny prisdivision ! 
Något överraskande höjer "Mobil" priset på denna storsäljande produkt och det rejält ! 
Det betyder att Petrologic från årsskiftet kan erbjuda Texacos Capella WF 68 till samma pris ! 
Capella WF 68 håller 68 cSt som ny olja, är fullt blandbar med Arctic 300, kräver inga 
packningsbyten eller andra stora ingrepp vid ett produktbyte ! Något att fundera på ! 
 
4. Stort intresse för CoolChek ! 
Allt fler har insett värdet av denna, får man väl säga, lite unika kyloljeanalys. Ibland brådskar det 
att snabbt hitta ett "Stamkort". På hemsidan skapas nu en egen liten grå "knapp" bakom 
vilken en internetversion av stamkort till alla tre Chek-analyserna återfinns. 
Vissa justeringar av stamkorten har också gjorts, de återfinns i alla nyplockade askar. 
 
5. Innehåll i Årsbrevet ! 
Vad innebär alla "gröna idéer" för våra petroleumprodukter ?  Vad skall jag tanka för bränsle, 
vilka bränslen går att spara i mer än ett år ? Syns några trender i alla CoolChek-analyser som 
passerar förbi, varför blir SHC228-oljan så mörk, skiffergasen och skifferoljan kommer den att 
förändra hela vårt samhälle (inklusive "smutsa ner") - det finns många frågor som söker svar ! 
Plus lite annat smått och gott. 
 
Petrologic AB ber att få tacka alla sina kunder för detta år och önska en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År !  Håll utkik efter årsbrevet och Herman, har ni inte fått brevet i slutet av januari 
så hör av er !         
                             Mvh/   Jan Lorensson 

 


