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Cine suntem?

O echipă cu experienţa de peste 25 de ani 
în activitatea de analize fizico-chimice şi 
testare a lubrifianţilor 

Certificari conform SR EN ISO/CEI 17025:2005

Oferim servicii de analize lubrifianti ce vin in sprijinul echipelor de mentenanta din 
industrie si nu numai.
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Evolutia in timp a parametrilor uleiului si a echipamentului

VISCOZITATE CINEMATICA 100 ° C (CST) OXIDARE (Abs/0.1 mm) CONTINUT APA (PPM) Fe (PPM) GLICOL (%)











Cum faci?

Preleveaza

• Pentru procesul de prelevare, vă oferim o pompă pentru 
prelevare manuală, recipiente pentru probele prelevate, fisa de 
identificare a probei  si o procedura care descrie exact procesul 
de prelevare.

Transmite eșantioanele

• Trimiteți recipientul cu proba, însoţit de fişa de identificare 
completata corespunzator catre laboratorul Terraverde.

Ce vom face noi?

Analizam

• Parametrii testați vor pune in evidenta starea de sanatate a 
echipamentelor si a utilajelor dvs.  

Diagnosticam

• Opinia expertului va fi transmisă prin e-mail, in termen de 48 de 
ore, aceasta va include diagnostic si recomandări privind 
mentenanța.



• daca este momentul oportun de schimbare a uleiului;

• operarea corectă sau improprie; 

• programarea eficientă a perioadelor de mentenanță;

• cum să planificati cumpararea si inlocuirea pieselor uzate.

Aceste concluzii te ajuta sa decizi cu privire la:

• scaderea semnificativa a reparatiilor capitale/inlocuirea motorului;

• posibilitatea de a avea prevazut un buget de reparație mai exact; 

• costuri semnificativ mai mici de întreținere și reparație

• diminuarea sau chiar eliminarea pierderilor de producție

• Creați o bază de date cu un istoric real al echipamentelor

Toate aceste informatii vor avea un impact major asupra:



Este necesar să știm că:

fără un ulei efficient:

- echipamentele stau sub un permanent risc de avarie din cauza lubrifierii ineficiente,

- reparaţii şi înlocuiri costisitoare, 

- pierderi de productivitate ce conduc la costuri imense.

procesul de lubrifiere nu este doar, achiziţia uleiul potrivit şi introducerea în sistem!

- mentine echipamentul într-o stare corectă de funcționare 

- să nu polueze mediul în care funcționează.

fără o diagnoză în prealabil:
- procesul constant de înlocuire al uleiurilor devine foarte costisitor în timp,

- nu este o procedură sustenabilă, 

- generează costuri neprevăzute,

- polueză mediul înconjurator. 




