
12.00 Öppet hus i SAAB bilmuseum

Ta tillfället att träffa kollegor, leverantörer och föreläsare

13.00 Välkomna och inledning Peter Berg

13.10 Problem i smörjmedlen Nils Myers
Om vanligare problem, orsaker och lösningar. Vi hoppas

också kunna en titt i mikroskopet och diskutera vad vi ser.

13.30 Tillståndskontroller och analyser av olja Nils Myers och
Vad kan du göra själv med enkla medel och vad finns det Filterteknik

för tekniska lösningar och om tjänster du kan köpa?

14.00 Att välja lösning för filtrering Nils Myers och 

Filtertyp, dimensionering, filterlivslängd, intervall mm Filterteknik

14.30 Paus för fika och mingel

15.00 Ett system för oljerening Europafilter

Europafilter berättar om sitt koncept och om de

erfarenheter man har av problem ute i industrin.

15.30 Bästa tipsen för underhållet på oljesystemet Nils Myers

15.55 Summering och Avslut Alla

16.00 Öppet hus

Fritt för fortsatta diskussioner med leverantörer, föreläsare och kollegor

16.30 SLUT

Anmälan till: Peter Berg, 0520-289319, peter.berg@innovatum.se

Deltagandet är kostnadsfritt

När: 19 mars 2015, kl 13-16

Var: SAAB Bilmuseum, Innovatum Trollhättan

Underhållscirkeln

SKÖTSEL AV OLJESYSTEM
Smörjmedel och smörjsystem ska ges förutsättningar

att fungera optimalt. Att förstå smörjmedlens status, att välja rätt koncept för 

filtrering och rening, samt kunskaperna att planera och utföra rätt underhåll är 

framgångsfaktorer.

Vi bjuder som vanligt på kunskaperna och fikat. Du träffar Nils Myers, tribolog från  

Idhammar samt representanter för Europafilter och Filterteknik.

Målgruppen är som vanligt alla med intresset att dela och öka kunskaper för 

utvecklingen inom drift och underhåll.



UNDERHÅLLSCIRKELN

• UNDERHÅLLSCIRKELN är en del av 

”Mötesplatsen” vid Underhållstekniskt 

Centrum.

• UNDERHÅLLSCIRKELN är en mötesserie på 

intressanta teman inom underhållsteknik och 

hållbara lösningar.

• Utöver själva lärandet hoppas vi att mötena 

ska stimulera nätverkande, kunskapssprid-

ning och affärsmöjligheter deltagarna emellan.

• För mera information: Peter Berg

0520-289319 eller peter.berg@innovatum.se 

”Underhållstekniskt Centrum” vid 

Innovatum syftar till att etablera ett 

centrum för teknik- och kompetens-

utveckling inom drift- och underhålls-

tekniska verksamheter.

Våra föreläsare denna gång är:

Nils Myers arbetar som teknikkonsult för Idhammar. Nils är tribolog med särskilda 

kunskaper inom området för oljevård. Nils är smörjnörd och brinner för utvecklingen inom 

smörjtekniken och smörjunderhållet. Som exempel har Nils och två kollegor, Richard Wolffelt 

och Kjell Klingre tillsammans startat ett initiativ för certifiering av smörjtekniker. Man hoppas 

att certifieringen kan vara ett sätt att höja status och intresse för smörjområdet och att 

kompetensutvecklingen ska kunna bidra till utvecklingen inom smörjunderhållet.

Europafilter

Till seminariet har vi även bjudit in representanter från Europafilter för att visa och berätta 

om lösningar och tjänster de erbjuder. Huvudprodukten från Europafilter är ett speciellt 

oljereningssystem, där man kan åstadkomma en mycket fin filtrering. Europafilter har sin 

tillverkning ute på Smögen och huvudkontoret finns i Mölnlycke.

Hemsidan med mera info finner du på denna länk: http://www.europafilter.com/sv/

Filterteknik

Filterteknik från Karlstad levererar filter och filterrelaterade utrustningar och system till 

industrin och till fordonsbranschen. Teknik och utrustning för oljeanalys, tillståndskontroller, 

konsulttjänster, samt utbildningar inom filtrering och oljerenhet finns också i erbjudandet.

Hemsidan med mera info finner du på denna länk: http://www.filterteknik.se/

http://www.europafilter.com/sv/
http://www.filterteknik.se/

