Lubrication

Nieuwe technologie beschermt
milieu en machines
Doordat mechanische belastingen op systemen steeds hoger
worden, stijgen de temperaturen van onderdelen en worden
smeermiddelen vaak zwaarder belast. Daardoor groeit de
behoefte aan meer high-performance smeermiddelen.
Van Meeuwen speelt in op deze trend door samen te werken
met bedrijven waar innovatie hoog in het vaandel staat.
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THE PERFORMANCE OIL THAT OUTPERFORMS

SUPERIOR PRODUCTS, SUPERIOR PERFORMANCE
Royal Purple formulates the most advanced lubricants

L U B R I C AT I O N B E N E F I T S

available on the market today. If you currently use Royal

»

High Film Strength

Purple’s products, you already know this. If you do

»

Longer Life

not, they offer the opportunity to greatly improve the
reliability and efficiency of your equipment and to lower
your operating costs.

»

Outstanding Corrosion Protection

»

Excellent Demulsibility

»

Saves Energy

»

High Cleanliness

royalpurpleindustrial.com

Lubrication

Taco Mets: “Royal Purple BiomaxTM EAL is een biologisch
afbreekbare olie en hydrolyse-bestendig. Water is bij stilstand
eenvoudig af te tappen en corrosie krijgt op de loopvlakken
geen kans.”
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Innovatieve ideeën
“Royal Purple investeert voortdurend in
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BiomaxTM EAL is één van de nieuwste
productlijnen in het portfolio. Het is een
bijzonder product dat voldoet aan beide
doelstellingen. Het gaat daarbij om
zowel een hydraulische als een tandwiel25 | #02

