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Petrologic klart för höstens insatser ! 
Om händelsevis någon undrar så är Petrologic på plats sedan några veckor efter en kanonsommar. 
Gäller även mina kollegor på kontorshotellet, så nu är det fritt fram att sända oljeprover närhelst det 
blir aktuellt för er, även om jag är ute på kundbesök eller uppdrag, de tar emot paketen ! 
 
TexChek-smörjoljeanalys            CoolChek-kyloljeanalys              " NH3-Check-kit " 

     
1. Oljeanalyser och val av kylolja är den stora grejen för Petrologic ! 
Behöver ni en "öppning" för en dialog med en intressant möjlig blivande kund så erbjud en eller 
flera oljeanalyser av någon eller några av kundens maskinkomponenter ! 
Det finns en hel del att hämta även i att kontrollera luftkompressorer, större hydraulsystem, 
cirkulationsoljor av olika slag, inte bara kylkompressorer ! Även att kontrollera ammoniaken ! 
Petrologic har ett stort utbud av både standardiserade analyser och mer handplockade paket. 
Även för kontroll av brine och liknande lösningar baserade på glykoler finns den utmärkta 
GlykolChek för etylenglykol och propylenglykol. 
 
2. Besök planeras till er kylentreprenörer  
Med början i september planerar Petrologic att besöka ett flertal av er kylentreprenörer som önskar 
ett besök för att fördjupa er i kyloljor, oljeanalyser, kanske något gemensamt besök till en eller flera 
av era kunder för att starta upp projekt, erbjuda er kund någon timmes information och dialog kring 
val av oljeprodukter, varför man gör oljeanalyser m.m. 
Planen är också att ta med en lista per entreprenör på äldre utförda CoolChek. Vilka kunder är kvar, 
vilka har försvunnit, vilka är det läge att återuppta kontakten med ? 
 
3. Tid finns för "uppdrag", årliga uppföljningar och utbildning ! 
Det skulle vara både roligt och intressant att stifta bekantskap med några till lite större anläggningar 
som ännu inte har konverterat sina kyloljor från de enkla mineraloljorna eller har hamnat i en 
"blandras-situation". Typ naftenbaser som Mobil Arctic 300, Capella WF 68, FridgeWay 68 m.fl. 
Många av dessa lite större företag är ofta intresserade av ett förebyggande underhåll.  
Petrologic har många bra referenser som gärna ställer upp för en telefonkontakt eller kanske även 
ett platsbesök vid behov ! 
 
4. Behöver ni CoolChek-askar- hör av er ! 
Det finns som vanligt färdiga askar att avropa om ni behöver förse era servicebilar inför hösten. 
Även Refrico tillhandahåller CoolChek-askar i sina numera 4 butiker, där det känns smidigare för er. 
GlykolChek och TexChek finns också färdiga som små askar att sändas ut. 
 
En ny säsong har startat...med lite överraskningar och fortlöpande information ! 
Konjunkturen verkar så smått bottna ur och skapar snart fler arbeten ! 
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