
          

Aktuellt  november 2011 
 
1. Prishöjningar kyloljor aviserade per 1 december ! 
Typiskt nog så här års kommer klockrent både från "Mobil" och Preem/Texaco en 
påannonsering om att deras produktpriser höjs från 1 dec 2011 med mellan 5-10 %. 
För allt som beställs och levereras före 30 november gäller nuvarande priser ! 
Räkna även med att vid årsskiftet så kommer en höjning av oljorna från CPI/Emkarate ! 
 
2.KTF i Stockholm medlemsmöte 7 nov på KTH ! 
Måndag 7 november kl 18.00 berättar Petrologic om vad som händer kring våra 
kylkompressoroljor. Lite "Trendspaning" ! 
Produkter försvinner, alternativ erbjuds, men vem ställer egentligen kraven ? 
Se separat inbjudan på Kyltekniska Föreningens hemsida. Välkomna ! 
 
3."KKI", Refricos mässa 26 okt i Göteborg ! 
26 okt hölls det en liten mässa och hölls ett antal seminarier hos Refrico i Göteborg. 
Danfoss introducerade sin e-learning, Bitzer en ny, lite kraftfullare serie kylkompressorer, plus 
att de föreslår Fuchs Reniso KC 68 istället för Shell Clavus 68, alternativt SHC226E för 
propandriftfall. Men som vanligt är det inte bara att byta.... 
 

     
 
 
4. Invigning av ny Refrico-butik vecka 46 i södra Stockholm ! PAB-monter 14 nov ! 
Petrologic kommer att närvara och delta tisdag 14 nov med en liten monter och svarar på frågor 
kring val av kyloljor och val av oljeanalyser från kl 13 och ett tag fram genom kvällen. 
Välkomna även dit ! För adress se Refricos inbjudningar och hemsida ! 
 
5. Konvertering till Capella Premium 68 !  Kartlägg först ! 
Allt fler börjar upptäcka Texacos iso-paraffiniska kylkompressorolja Capella Premium 68. 
Det finns numera en rad referensanläggningar spridda över hela Sverige, för alla er som 
fortfarande har någon av de klassiska naftenbasoljorna kvar ! Klokast är att göra en ordentlig 
kartläggning av hur kompressorer och anläggning "mår" just nu, innan en plan skapas. 
Välkomna att kontakta Petrologic ! 
 
6. Petrologic säljer också PAO-oljor och Polyolestrar ! 
Petrologic marknadsför även Mobils kyloljor, i synnerhet SHC 226E och SHC 228, men har 
även börjat lyfta fram Texacos helsyntetiska kylolja Capella A68. Ett antal kunder har den redan 
och den finns sedan länge på "marknaden" i lite andra kläder... 
Petrologic når den tidigt och mer behöver väl inte sägas. Produktblad finns på hemsidan. 
De som handlar genom Petrologic får även tillgång till det produkttekniska stödet !  
 
 


