
QMI SERVOSTYRINGS RENSEPAKKE MED PTFE
Motvirk store utgifter i reparasjoner, før de skjer

Problemstillingen

Servostyringen produserer høye temperaturer og trykk i servooljen. Det forårsaker
oksidasjon, nedbrytning av oljefilmen, redusert smøreeffekt og en oppsamling av
forurensninger som vil etter hvert slite mye på pakninger, ventiler og friksjonsflater.
Mangel på vedlikehold vil påvirke hvordan servostyringen fungerer og kan forårsake
lekkasjer å medføre et tidlig havari.
Symptomer som indikerer at servosystemet har gått for lenge uten vedlikehold er:

 Mørk farge på servooljen.
 Servostyringen lager lyder. Vanskelig og ujevnt å dreie på rattet. Oljen

lekker.
 Høy kilometerstand (spør når servoen var på service sist) Tung å styre på kald oppstart. Vanskelig å

svinge.

Løsningen

Servostyringssystemrens og utskifting av gammel servoolje. Før skaden oppstår kan spare kunden for store 
reparasjonskostnader. Regelmessig vedlikehold gir den beste ”forsikring” mot dyre reparasjons 
kostnader senere. QMI SERVOSTYRINGS RENSEPAKKE INKLUDERER:

1. QMI SERVOSTYRINGS RENS

Sikker å bruke. En kraftig rengjører som løser opp avleiringer og holder det i oppløsning i væsken. Renser
hele systemet rent for oksidasjonsprodukter, slitasjepartikler og andre forurensninger.

2. QMI SERVOSTYRINGS OLJE MED HJELPESTOFFER.

Bytter ut gammel servoolje med ny olje basert på raffinerte baseoljer og utvalgte tilsetninger for å gi optimal
beskyttelse året rundt. Beskytter mot slitasje, oksidasjon, skumming, forstoppelse og korrosjon. Forbedrer og
fornyer pakninger og o-ringer.

3. QMI SERVOBEHANDLING MED PTFE

Beskytt servostyringen med PTFE det er som ”våt is mot våt is” et slitebelegg som bevarer 
friksjonsflatene og reduserer varmegang og gir lettere styring. (Se QMI Servobehandlingens produkt 
datablad for detaljer.)

Fordeler
QMI Servostyring rensesettet spyler og renser hele servosystemet fullstendig og bytter ut gammel 
servoolje med ny frisk olje og legger til PTFE beskyttelse. Gir følgende fordeler:

. Fjerner forurensninger og avleiringer. . Fornyer smøreevnen

.
Fjerner aggressive slitasjepartikler og avleiringer. . Bringer tilbake en sikker og behagelig

styring

.
Reduserer slitasje og for tidlig komponent havari. . Motvirker ventilproblemer og ”ulyder”

. Gjør styringen igjen, stille, jevn, lett. Og beskytter mot lekkasje.. Fornyer pakninger og motstår fremtidige
lekkasjer.

.
Reduserer kostbare reparasjoner grunnet havarier. . Bringer tilbake en sikker og behagelig

styring

Forpakning: 3-pakker med 2 flasker 2liter/og 1stk 100ml. i esken SSB i esken. Delenummer: EP 82


