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Filterpakker til kystvaktskip

Lekang Filter er
filterleverandør til
kystvaktskip i
Barentshav-klassen.
...Les mer side 2

Bruk sensorer og
måleutstyr til å
forutse servicebehov
og havari.
...Les mer side 3

Smarte løsninger
for riktig oljekvalitet
på kritiske systemer.
...Les mer side 4

FilterNytt
Lekang
filtersystem
®

Skandinavias ledende filterleverandør
Kunnskap, kvalitet og effektive tjenester

Filterpakker til
kystvaktskip

Lekang

Maskinlister gjør
arbeidsdagen enklere
Remøy Management valgte
Lekang Filter som filterleverandør
for de tre kystvaktskipene i
Barentshav-klassen.
Remøy Management leier ut
kystvaktskip til Forsvaret. For de
tre kystvaktskipene i Barentshavklassen har Remøy valgt Lekang
Filter som filterleverandør.
Tom-Eigil Olavsrud fra Lekang Filter
har kartlagt alle filter om bord på
KV Bergen, KV Barentshav og KV
Sortland, og laget maskinlister i
Lekang filtersystem.
“Med maskinlister på hvert fartøy
blir det enklere for alle på
maskinavdelingen å bestille riktig
filter” sier John Henrik Steinsvik,
Vessel Operation Manager hos
Remøy Management.

MANN sentrifugalfilter
Renser oljen ved å generere en
sentrifugalkraft på 2000 ganger
gravitasjon.

Barton Firtop strainere
for grovfiltering av alle
typer væsker og gasser

Fordeler:
Fordeler:
Reduserer motorslitasje
Mindre miljøavfall
Lavere driftskostnader

Enorm kapasitet
Robust
konstruksjon
Ulike materialvalg

FilterNytt

Lekang Filter er distributør i Norge for alle filterprodukter fra Filtration Group

Nytt Pulse Shield (PS)
filterelement forsterket
mot pulsasjoner

Duplex filter i kompakt
design for hydraulikkog smøreolje

Helautomatisk
rensesystem for
diesel som erstatter
dagtanken

Lensevannseparator
med kapasitet fra
1-10 m³/h

Prediktivt vedlikehold av hydraulikk- og smøreolje
Bruk sensorer og måleutstyr til å forutse servicebehov og havari

OQS oljesensor fra RMF registrerer
og måler oljekvaliteten i
hydraulikk- og smøreoljesystemer.

CMS-2 fra RMF overvåker partikler,
fuktighet og temperatur i hydraulikk/smøreolje og offshore væsker iht. ISO
standard.

Brukervennlig LPA2 mobil
partikkelteller fra MP Filtri som
måler iht. ISO-standard. Kan
leveres med fuktighetssensor.

FilterNytt
Amazon forfilter på
lensevannseparatorer
senker kostnadene

RMF produkter vedlikeholder
hydraulikk- og smøreolje
Smarte løsninger for riktig oljekvalitet på kritiske systemer

RMF sirkulasjonsfilter med vannabsorberende forfilter levert på
supplybåt fra norsk verft.

RMF Mini Water VAC vakuumaggregat
levert til skip for vedlikehold av
thrusterolje.

RMF mobil filtertralle med
partikkelteller for vedlikehold av
hydraulikk- og smøreolje.

RMF åndingsfilter (pustefilter) sørger
for ren og tørr luft inn til hydraulikkog drivstofftanker.

Lekang Filter, Gamle Hobølvei 11, N-1550 Hølen
Tlf. +47 64 98 20 00 www.lekangfilter.no
Salgskontor i Bergen: Tlf. +47 97 99 73 95

Filterteknik, Danmark
www.filterteknik.dk

Fra Havila Subsea

Hvis det er oljefilm på lensevannet
bør du bruke en oljeabsorberende
filterpose. Slik reduserer du behovet
for vedlikehold av lensevannseparatoren og får lavere kostnader.
Amazon filterhuset har stor
kapasitet. Plassering av tilslutninger
og materiale kan tilpasses etter
behov.

Filterteknik, Sverige
www.filterteknik.se
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