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PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

Maximalizace životnosti strojů a maziv díky technologii

VYČISTÍ SYSTÉM OD ÚSAD
A PRODLOUŽÍ ŽIVOTNOST VAŠICH MAZIV
BEZ RIZIKA, BEZ PRÁCE
A ZA 1/3 NÁKLADŮ
Alternativa nebo doplněk
k tradičnímu proplachu
Boost VR+ je ve srovnání s detergentními prostředky bezpečný
způsob odstranění olejových úsad ze stroje. Na rozdíl od konvenčních
čisticích prostředků patentovanou technologii Boost VR+ lze zcela
bezpečně použít v jakémkoliv olejovém systému, kde se nacházejí
úsady.

VÝHODY BOOST VR+
• Čistí úplně celý olejový systém
• Zvyšuje rozpouštěcí schopnost oleje a rozpouští úsady

• Zlepšuje hodnoty MPC
• Plně kompatibilní - žádný nepříznivý dopad na vlastnosti oleje
• Redukuje výkyvy teplot způsobené úsadami
• Bez nutnosti proplachu pro odstranění čisticích prostředků

Filtry 1 týden po aplikaci Boost VR+

• V průběhu odstávky nevyžaduje lidské zdroje

• Až několikanásobně levnější než tradiční proplach

JE TO OPRAVDU TAK SNADNÉ...
Jednoduchý, efektivní a bezpečný postup pro vyčištění olejového systému:

1. Doplňte Boost VR+ 1 měsíc před plánovanou odstávkou
2. Připojte systém ESP pro odstranění rozpuštěných nečistot z oleje
3. Na začátku odstávky vyměňte olej

Vliv na teplotu ložisek po přidání BoostVR
a napojení ESP

ÚPLNÉ ODSTRANĚNÍ ÚSAD
Boost VR+ a ESP (Elektrofyzikální
separace)
Čistota olejového systému je obnovena bez nutnosti odstávky. Dodáme Vám
Boost VR+ a jednotku ESP si od nás můžete pronajmout.
Boost VR+ rozpustí úsady zpět do oleje

JAK TO FUNGUJE
Přidání Boost VR+ do stávající olejové náplně zvušuje rozpouštěcí
schopnost oleje a díky tomu se úsady tvořené produkty degradace
rozpustí.
Boost VR+ je speciální syntetický základový olej (API Group V) a je plně
kompatibilní s Vaší současnou olejovou náplní.
Na rozdíl od ostatních čisticích prostředků patentovaná technologie
Boost VR+ zvyšuje schopnost oleje rozpouštět produkty degradace,
aniž by to ovlivnilo ostatní vlastnosti současné či nové olejové náplně

ESP odstraní rozpuštěné úsady z oleje

(deemulgační schopnost, pěnivost, korozi, kompatibilitu s těsnivy apod.)
Technologie ESP zachycuje rozpuštěné produkty degradace z oleje,
díky tomu umožňuje oleji rozpouštět další úsady ze systému.

ESP
Použití technologie ESP doporučujeme i po výměně oleje pro
kontinuální ochranu stroje proti tvorbě úsad tvořených produkty
degradace.

Rozpuštěním úsad dojde k obnovení čistoty systému

VitaESP II

VitaESP III

SPECIFIKACE BOOST VR+
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
METODA

TYPICKÁ
HODNOTA

Relativní hustota

D1298

0.86

Barva

D1500

<1.0

Vzhled

Vizuálně

Viskozita @40C

D445

Bod vzplanutí
(COC)

D92

TEST

Čirá kapalina

54 mm2/s

233 st. C

APLIKACE
BOOST VR+

SPECIFIKACE PRO PŘEPRAVU
OBJEM
5 gal
(19 l)

ROZMĚRY

HMOTNOST

13 x 13 x 16 (inches)

41 lbs

33 x 33 x 40.7 (cm)

19 kg

• Turbíny a turbokompresory
• Napájecí čerpadla
• Ostředivé a axiální kompresory

• NSF H1 kompresory

55 gal
(208 l)
330 gal
(1250 l)

23 x 23 x 36 (inches)

462 lbs

58.5 x 58.5 x 91.5 (cm)

210 kg

48 x 40 x 36 (inches)

2,696 lbs

122 x 102 x 91.5 (cm)

1223 kg
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