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DeLaval vakuumpumpolja är en specialolja för smörjning 
av vakuumpumpar.

Egenskaperna hos DeLaval vakuumpumpolja tillgodoser 
god smörjning av pumpen oberoende av höga eller låga 
temperaturer. 

DeLaval vakuumpumpolja motverkar avlagringar, slam 
och rostangrepp i vakuumpumpen.

Vakuumpumpar som körs på annan olja än DeLaval 
vakuumpumpolja omfattas inte av DeLavals  
garantiåtaganden. 

DeLaval vakuumpumpolja ger

• Lång livslängd, minimalt slitage

• Pump fri från avlagringar

• Störningsfri drift oberoende av temperatur

Art nr:  88606801 Vakuumpumpolja, 1 liter 
 88606804 Vakuumpumpolja, 4 liter
 88606805 Vakuumpumpolja, 5 liter
 88606820 Vakuumpumpolja, 20 liter

DeLaval Komprimatolja är en specialolja för hydrauliska 
utgödslingsanläggningar. Komprimatoljans uppgift är 
dels att överföra hydraulpumpens tryckkraft via långa 
hydraulledningar till tryckcylindern och dels att skydda  
anläggningen mot slitage och rost.

DeLaval Komprimatolja håller en jämn och stabil 
viskositet inom det avsedda temperaturområdet vilket 
är viktigt för tryckförmågan och smörjegenskapernavid 
start.

Komprimatoljan får ej blanda sig med vatten varför 
eventuellt kondensvatten ska hamna hudraulpumpens 
oljetank.

Komprimatoljan samt oljefiltret/sugsilen skall bytas enligt 
instruktionsboken för respektive anläggning, dock minst 
en gång per år, för att hydraulpumpen skall få säker 
smörjning och lång livslängd.

• Jämn viskositet - god tryckförmåga och smörjning  
   under alla årstider

• Skummar ej - skyddar hydraulpumpen mot kavitation

• Vattenavskiljande - ev kondensvatten hamnar i  
   oljetanken 

Art nr:  88607004 4 liter
 88607020 20 liter
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DeLaval ElClipperolja förlänger skärpan på saxskären och håller smuts borta.  
Smörj saxskären med intervall om 10 - 15 minuter för bästa livslängd och ekonomi.

Art nr:  92525830 500 ml refill
 97106540 100 ml plastflaska med pip

DeLaval Pulsatorolja ger mjölkningsanläggningens “hjärta” det underhåll och  
smörjning som behövs för rätt funktion. Har god vidhäftning till metalldelar och  
skadar ej gummidelarna i pulsatorn.

DeLaval silkonspray
Art nr:  98836703 400 ml
 
DeLaval Silikonspray är ett specialsmörjmedel för mjölkkranar och trevägskranar  
på mjölkningsanläggningar. DeLaval Silikonspray är fukt- och vattenavstötande  
och kan även användas för att smörja gummilister på fordon mm.

DeLaval silikonfett
Art nr:  98536380 Tub 50 ml
 
DeLaval Silikonfett är speciellt framtaget för att smörja motorer, kolvar och packningar  
på mjölkningsanläggningar.

Art nr:  95661882 100 ml

DeLaval elklipperolja

DeLaval pulsatorolja
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1. Syntetisk växellådsolja till propelleromrörare för 
gödselpumpar och rivarficka ORB1000.

2. Växellådsolja till drivenhet AKD80/140, drivenhet 
ACD100/180, rivarficka samt mixervagnar.

Art nr:  1. 87699701 5 l  EF75W-90
 2. 87699702 10 l   SAE80W-90

DeLaval växellådsolja

Specialolja till VMS hydraularm.

Art nr:  95662030 10 l

DeLaval hydraulolja BIO VMS




