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Bästa kunder och mottagare av detta brev !
Det är redan sommar och överraskande & glädjande nog är Sverige kvar i fotbolls-VM !
Det finns väldigt mycket att informera om egentligen, varför det dröjer innan ”Årsbrevet” blir
färdigt och kan sändas ut ! I väntan på detta ligger Herman-albumet kvar på mitt kontor, jag
beklagar verkligen.
1. Oljebeställningar sommartid – vad gäller ? Om akut ?
Stockholms Diesel och Oljehandel, en Preem Partner i Bromma (norra Sthlm), hanterar alla
Texaco-order till Petrologics kunder, de har alla normala leveransadresser.
De har sommarbemanning av sitt kontor dagligen, i huvudsak mellan 07.30 och 16.00.

Anneli, Robert, Petter, Morgan och Örjan nås på:
Telefon 08-730 09 09 eller mail: info@stockholmsdiesel.se
Vi har på lager i Bromma dunkar , en 5-6-8-10 st av Capella WF68, Premium 68 och A 68.
Petrologic tar semesterledigt veckorna 28-29-30 Mobilen checkas någon gång dagligen, och mail
ca varannan dag, men åtgärder kan ta lite tid.
Om det brådskar skicka helst sms med er fråga. Mobil 0709 909 727
Skriftliga CoolChek-kommentarer tar också ett litet uppehåll, ett 30-tal prover är nyligen
postade till labbet och blir klara inom kort ! Om något visar sig vara akut så larmar jag.
2. Vissa saker tar (betydligt) längre tid !
Petrologics grundare och ägare blir officiellt pensionär denna månad, men fortsatt verksamhet
gäller och mängden ärenden minskar inte heller, snarare tvärtom. Många kyltekniker på ”tunga
sidan” går/har gått i pension och kunskaps-/erfarenhetsöverföringen räcker inte till.
Det blir betydligt fler ”fel” känns det som, t ex kör man alldeles för länge på de enkla (usla)
mineraloljorna. Inom detta segment är det inte heller lika självklart att googla sig fram till en
problemlösning, här krävs (lång) erfarenhet !
Planen kvarstår att (i höst) prova att outsourca beställningar av oljor för att få mer tid till annat,
dels privat, dels att besöka fler kunder och hjälpa till att typ konvertera bort från enkla
mineraloljor, berätta om oljor och analyser på arbetsplatsträffar och lite egen ”forskning”.
Ett CO2-projekt har just dragit igång. Ett annat är all missfärgad ren PAO (SHC226E).
En missfärgning som sker under drift; mjukgörare, ämnen (antioxidanter) i oljan eller andra
förklaringar ? Vi får se.
3. Kampanj Capella A 68 inte bortglömd
Aktuellt (fat-)lager i Göteborg är för litet i dagsläget för att köra en kampanj. Kanske behöver
jag lyssna av marknaden, och inleda med ”förhandsbeställningar” ! Vilka av er är beredda att
växla från Mobil SHC226E ? En allsidig teknisk information kommer med årsbrevet.
Petrologic (jag) har svårt att avgöra på ett blindprov vilken olja som är vilken, så lika är de.
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4. Skifta från Reflo 68 till Capella Premium 68 – specialläge nu !
Rykten säger att Petro Canadas nordiska kontor har stängts i Sverige och att man bara kan
beställa från Danmark. Ett utmärkt tillfälle för alla Reflo 68A-användare att utvärdera och byta
till en olja som verkligen håller 68 cSt och inte bara 56-58 cSt som ny.
5. Uppdaterade Chek-analyser in på hemsidan
Efter sommaren skall uppdaterade exempel på olika Chek-analyser läggas in på hemsidan.
Typ 10 år går väldigt fort !
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6. Bränsle-knapp
Petrologics hemsida har fått tillskott av en ny grå knapp att klicka på.
Från 1 juli gäller något som kallas ”Reduktionsplikt”. I stort handlar det om att man infört krav
på att oljebolagen ”över tid” skall nå en viss inblandning av förnyelsebara komponenter i alla
sina bränslen. Detta skapar (har redan skapat) en rad problem med nya överraskningar i olika
behållare/tankar/cisterner. De ”nya” komponenterna är snarlika de ”fossila” men inte riktigt
fullt ut. Det verkar som att effekten blir ungefär som när man går från enkla mineraloljor till
produkter av högre kvalitet, så rensar man systemen och äldre avlagringar lossnar. I denna typ av
frågor har Petrologic redan kontaktats, varför ”grå knappen” har tillkommit med lite
information vad man kan göra. T ex inledningsvis installera fler filter i synnerhet för de som
framöver bara kommer att använda ren HVO.
En gåta för Petrologic är också hur alla olika kvaliteter skall få plats, då det bara finns ett högst
begränsat antal cisterner på våra olika oljedepåer och bensinstationer. Risken för blandningar lär
öka markant.
Ett annat dilemma kommer att bli vilken kvalitet finns i min tank då reduktionsplikten gäller ett
genomsnitt per år ! Verkar inte finnas några tekniker med i dessa resonemang, bara politiker !
7. Bilder från Kina-resan utlovades…
I förra Aktuellt fanns några bilder. Jag har fortfarande en plan att lägga upp ett 50-tal bilder i
pdf-form. Kina är ett väldigt annorlunda land, besök det åtminstone en gång, gärna ordnat av
någon inhemsk mindre turistbyrå, eller mindre svensk resebyrå, så att storstäderna undviks.
Fortsätt följ Petrologic och hojta till om ni behöver fler provtagningsaskar , kylolja eller önskar
få besök till en arbetsplatsträff !
Petrologic önskar alla sina kunder en fortsatt skön sommar !
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