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Spar miljøet  

– hold oljen alltid ren



Firma med miljø som fokus

Ing. Åge S. Wågene startet sitt teknisk firma i 1976 innenfor trykklufts teknikk,  

og  arbeidet på landsbasis med salg og service av kompressorer og trykk-

luftsverktøy i over 35 år. Firma  representerte den gang FF Luft AS Danmark og 

ABAC  konsernet i Italia. Kompressorvirksomheten ble solgt i 2011.

I 1999 startet selskapet utvikling av et oljerenseanlegg spesielt for  hydraulikk- 

og smørolje. Først med fokus mot shipping i Norge og senere på det inter-

nasjonale markedet. Verdens shippingindustri oppdaget  Wågenes konstruksjon 

for effektivt å holde oljen ren for partikler og vann i oljen. De senere år har også 

vedlikehold av diesel kommet på markedet. 

I 2011 ble det foretatt en navneendring til Wågene Purifiner Technology. Wågene 

har bygget opp et agentnett mot shipping i hele  verden, og har levert mer en 3 000 

anlegg til shipping. Noen av de største kundene er blant annet Carnival Cruise 

Line, som består av flere cruise rederier i verden med over 100 cruise skip. 

Videre Bourbon Offshore med over 400 offshore fartøyer. 

I de seneste år har Wågenes filterkonstruksjon vist seg å være meget effektiv 

med å rense dagens miljøolje fri for vann. 

Vi vil fortsette å gjøre historie med 

> å redusere kostnaden og forbruk med ren olje

> å redusere kostnaden av havarier som skyldes dårlig olje

> å hente store miljøgevinster

Fra oppstart i 1976 frem til i dag har det skjedd en voldsom utvikling 

innen oljegjenvinning. Vi har hatt gleden av å være med på dette.
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Vårt unike filter

Man må rense ut både partikler og vann samtidig, også når vannet er emulgert i 

oljen for å opprettholde oljens kvalitet til en hver tid. Purifiner har et 100% 

bomullsfilter som kun opptar alle partikler og forurensinger av faste elementer 

ned til 1 til 3 micron. Purifiner har et fordampningskammer som fordamper vann, 

sjøvann og emulgert vann i oljen ned til 0.01% (100 ppm).

Ved kontinuerlig bruke av Purifiner 24/7 – 365 dager årlig – har oljen en kvalitet 

som er bedre en ny olje. Purifiner renser oljen ned til standard ISO 14/12/09  

NAS 3-5. Purifiner forlenger oljens levetid med 10 til 15 ganger.

Purifiner renser og vedlikeholder alle typer olje

Purifiner har vært på verdensmarkedet i over 15 år, og vår renseteknikk viser at 

Purifiner fungerer på alle typer olje. Fra vanlig mineralolje og til syntetisk olje, 

samt EAL olje (bioolje). EAL olje er meget sensitiv for vann om det kommer inn i 

systemet. EAL olje har den egenskapen at den skal kunne nedbrytes om det 

oppstår lekasje ut i sjøen eller i naturen.

Sammen med våre kunder har vi testet effektiviteten av Purifiner ved å fjerne 

emulgert vann i EAL olje. Testene har vist meget gode resultater. En EAL olje, 

spesielt brukt til shipping, krever kontinuerlig oljevedlikehold på grunn av sin 

sensitivitet mot vann.

Purifiner renser alle typer olje med viskositet fra 32 til 420 som er gir olje.

Purifiner er et by-pass filter beregnet på kontinuerlig oljevedlikehold 

på hydraulikk- og smøreolje system.

Før Etter

Varmeelement

Fordampnings
kammer

100%  
bomullsfilter

Renset olje, 
retur

Fordampningsventil

Dyse

Regulert inntak på 25 liter/time  
(Forurenset olje)

Vårt patenterte filer fjerner 
partikler i bomullsfilteret og 
vannet fordampes i toppen 
av filterhuset.

En EALolje blir nedbrutt i vann, 
som betyr at systemet må være 
fritt for vann ellers brytes oljen  
ned inne i anlegget. Flere olje
leverandører anbefaler at EALolje 
ikke skal ha høyere vanninnhold en 
< 0.1% (1 000 ppm).
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Viktigheten av kontinuerlig oljevedlikehold

Forurensing til et hydraulikksystem – olje tilføres hele tiden i større eller mindre 

grad, og for å unngå slitasje og havarier, er kontinuerlig oljevedlikehold blitt et 

begrep i dag, hvor brukeren har innsett at kun kontinuerlig rensing av olje gir 

den beste effekt på sikt.

Der er store penger å spare med ren olje

Ulik forskning og studier viser at 80% av alle havarier i et hydraulikksystem 

skyldes forurenset olje av faste elementer, og 30 til 40 % av havarier skyldes 

vann, og emulgert vann i oljen. 

Renhetsgraden på oljen må opprettholdes kontinuerlig

Ny olje er sjelden ren på grunn av forurensning introdusert i distribusjon 

systemet – lang lagring, transport, kondensering eller vanndannelse.

For systemer som krever høy kvalitet på ny olje, er det viktig å rense denne før 

den blir tatt i bruk, og deretter fortsette med kontinuerlig oljevedlikehold så 

renhetsgraden opprettholdes.

Ta kontinuerlig oljeanalyser

Det er viktig å ta oljeanalyser for å se utviklingen av hvordan renhetsgraden  

er i oljen. Her får man de beste svar på partikkelinnehold og vanninnhold.  

Det koster så lite å forebygge skader som kan oppstå på grunn av dårlig olje. 

Wågene bruker Norsk Oljelaboratorium AS 7900 Rørvik. 

©Norsk Oljelaboratorium AS

E-post: post@norskoljelab.no

We make oil greener

Ill.foto: stock.adobe.com / Sergey
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Test av Purifiner

Vi har foretatt en rensetest på biologisk nedbrytbar olje, såkalt EAL olje (Environ-

mentally Acceptable Lubricant). Og spesielt vanninnholdet i denne type olje da 

det er meget vanskelig å fjerne vann fra miljøolje.

Vi vet at det er veldig lite vann i ny olje, rundt 2-300 ppm eller 0.02% til 0.03%. 

Så for å teste hvor effektiv vår Purifiner er for å fjerne vann på denne type olje, 

blandet vi 2.5% (25,000 ppm) vann i oljen.

Vi har tatt flere oljeprøver under testingen:

• Ny olje 

• Etterblanding av 2.5% / 25.000ppm vann i oljen

• 2, 4 og 8 timers rensing

Etter 8 timer rensing har partikler falt med 170.387 partikler eller 97.3%. Vann har 

gått ned med 24.944 ppm eller 98.6%. 

Oljeanalyser kan bli sendt ved forespørsel.

 Purifiner – test av miljøolje

Ny olje       Etter tilførsel 
av vann

Etter 2 timers 
rensing

Etter 4 timers 
rensing          

Etter 8 timers 
rensing    

Antall partikler                                  81 650 175 017 24 400 10 337 4 630

Vann i ppm 298 25 290 1 100 646 346

Viskositet 40 C cSt           70,4 70 69,1 69,2 69,7

Acid mg KOH/g 0,8 1,0 0,8 0,9 0,9

Sodium NA 1 68 8 5 2

NAS klasse 9 12 8 7 5

Karbondioksyd (ul/l)    610  

Nitrogen (ul/l)    50 937  

Oksygen (ul/l)    21 045  

Alle verdier på gassinnhold etter rengjøring er på akseptabelt nivå i henhold til etablert grenseverdi.

Etter tilførsel av vann

Etter 4 timers rensing
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FZG test av renset hydraulikk olje med Purifiner
Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau, Technische Universität München

Det er gjennomført FZG test etter rensing av Kluberbio oil EG 2-68.  

Se tidligere prosedyre for rensing med Purifiner og oljeanalyse foretatt av Norsk 

Oljelabora torium desember 2016.

Rensing av denne olje som ble sendt til FZG test er foretatt av Wågene Purifiner 

Technology AS Sandefjord.

FZG testmetode A/ 8.3/ 90 for relativ  
slitasjebæreevne av oljer 

ISO 14635 er for de fleste applikasjoner i industrien og marine tannhjul. Denne 

delen av ISO 14635 bestemmer bæreevnen av oljen definert av utstyrskade av 

overflaten – slitasje. Høy overflatetemperaturer på grunn av høy overflatetrykk 

og omdreiningshastighet som kan starte nedbrytning av smøremiddel filmer.

FZG vurderer smøremiddelets sammenbrudd under definerte betingelser for 

temperatur, omdreiningshastighet og økt belastning.

Standard giroljenorm, sier at en girolje skal klare lastetrinn >12. Test av den 

rensede olje viser lastetrinn >13. Dette er det samme resultat som ny ufiltrert 

olje. Testresultat kan rekvireres.

1. Test tannhjul

2. Testhjul

3. Motor girkasse

4.  Roterende kobling

5. Låsestift

6. Spake med vekter

7.  Momentmåler

8. Temperatur sensor

Tegning av FZG fire gir olje test

Ill.foto tannhjul og dråpe: stock.adobe.com
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Hvorfor velge Purifiner for fremtidens 
oljevedlikehold
Purifiner produktet har vært solgt på verdensmarkedet i over 15 år og gir 

brukeren de beste innen oljerensing – oljevedlikehold

•  Ved kontinuerlig drift renser Purifiner 600 liter pr. døgn pr. filter.  

Jo saktere oljen passerer filteret, desto bedre blir oljekvaliteten.

•  Purifiner fordamper bort alt vann i oljen, også emulgert vann.  

Vannet absorberes IKKE i filterinnsatsen – derfor lavt forbruk av filter pr. år.

•  Renser oljen til bedre kvalitet en ny olje

•  Gir den beste renhetsgrad på olje

•  Mest pålitelige teknologien på markedet

•  Laveste driftskostnader på markedet

•  Ved kontinuerlig bruk, forlenges oljens levetid med 10 til 15 ganger

•  Gir store kostnadsbesparelser

•  Liten investering med rask avkastning

•  Reduserer havarifrekvensen og vedlikeholdskostnader på utstyret

•  Øker levetiden på utstyret 

•  Sparer miljøet

ISO Standard NAS Standard Systemer og komponenter Oljekvalitet

23/21/18                                12 Systemer med lavt trykk og store klaringer Lav

20/18/15 9 Vanlig renhet for ny hydraulisk olje direkte fra produsent. In-
dustrisystemer med lavt trykk eller områder der lang levetid 
ikke er kritisk. Eksempelvis sylindere. 

Gjennomsnitt

19/17/14 8 Generelle maskiner / mobile systemer 
Girpumper / motorer middels trykk/kapasitet.

Viktig

18/16/13 7 Pålitelige systemer med høy kvalitet.
Ventiler, stempelpumper, kontrollventiler.
Generelle maskinkrav og trykkontroll ventiler. 

Svært viktig

17/15/12 6 Proporsjons-ventiler, svært avanserte systemer med høyt 
trykk og lang levetid.

Kritisk

16/14/11 5 Servosystemer, og systemer med høyt trykk og  
lang levetid, servoventiler.

Kritisk

15/13/10 4 Kontrollsystemer med svært høy pålitelighet.
Servoventiler med høy ytelse.

Svært kritisk

Dette er anbefalinger fra ulike leverandører av utstyr. Spesielt er nyere servoventiler til ulike maskiner produsert etter 
standard som krever bedre og bedre kvalitet på oljen.

Standard på olje til ulike systemer – oljekvalitet
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TF5060C
Purifiner for anleggsmaskiner

TF5060PMH
Purifiner TF for trykkfrie oljesystem

Bruksområder: Gruve og entreprenør maskiner slik som grave-
maskiner, mobile kraner og personløftere etc.

Spesifikasjoner Purifiner Controller unit 
Strømforsyning:   24 V
Nominell Effekt:  360W / 15A
Flow Rate:  600/24H – 25L/H
Maks trykk inn:  200 bar
Maks mottrykk ut: 3 bar
Filter:   1-3 mµ
Fjerning av vann:  Fordampning 
Tilkobling:  INN=10L  UT =12S
Tilkobles filter:  WP15, WP25, WP50, WP80
Garanti:  12 mnd.
Vekt:    11 kg
Dimensjoner:  38 x 35,5 x 14 cm (H x B x D)

Bruksområder: Hydrauliske anlegg slik som f.eks. presser, kompri-
matorer, ro-ro utstyr. Denne brukes også montert på  IBC-tank for 
rensing av olje, som frysekompressor olje. Eller andre steder der det 
ikke er mulig med permanent montering av uniten, så har man to sett 
olje i stede. En i bruk og en til rensing, og bare bytter på disse to etter 
behov.

Spesifikasjoner Purifiner TF5060PMH
Kapasitet: 600 liter pr døgn
Oljemengde:  Inntil 3 000 liter  

(oljemengde i systemet/tanken den skal rense)
Olje typer: Alle hydrauliske oljer og de fleste smøreoljer
Viskositet: 32 - 320
Maks trykk inn:  200 bar med reduksjonsventil  

(inntil 3 bar uten reduksjon/standard)
Maks mottrykk ut: Ingen mottrykk
Filter forbruk:  Normalt ved kontinuerlig rensing 2-4 ganger i året
Strømforbruk: Maks 2 400 watt, 230 volt, 16 amp. sikring
Tilkobling:  3/8” BSP utv.gj.
Garanti: 12 mnd.
Vekt: 35 kg
Dimensjoner:  64 x 45 x 47 cm (H x B x D)

TRYKKFRITT SYSTEM

Noen begreper om vann i oljen

Det er viktig å foreta kontinuerlige oljeanalyser av oljen, faste rutiner  

på dette vil kunne forebygge havarier, få signaler om at noe må gjøres 

med oljen fordi den er i ferd med å bli så dårlig at smøreevnen forsvinner 

totalt- og vann i oljen gir oksidasjon med en gang og må fjernes.

Oljeanalysen kan fortelle følgende i en olje:

 Prosent (%) av vann i oljen          PPM (parts per million)

 10%  100.000

 1%    10.000

 0.1%   1.000

 0.01%   100

Har man et oljesystem på 500 liter olje og oljeanalysen viser 1% vann 

eller 10.000 ppm vann har man 5 liter vann i systemet.  

Våre unike Purifiner modeller
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TS5060PMH
Purifiner TS for trykksatte oljesystem

TS5060PMH-Mobile
Purifiner TS-Mobile

Bruksområder: Brukes mye til Azipoder, Thrustere og Sterntube 
ombord på skip og båter. Uniten er meget plasseringsvennlig og 
kan brukes på alle systemer hvor man må hente oljen og skyve oljen 
tilbake i systemet. Systemet kan ha et mottrykk opp til 8 bar. 

Spesifikasjoner Purifiner TS5060PMH
Kapasitet: 600 liter pr døgn
Oljemengde:  Inntil 3 000 liter  

(oljemengde i systemet/tanken den skal rense)
Olje typer: Alle hydrauliske oljer og de fleste smøreoljer
Viskositet: 32 - 320
Maks trykk inn:  200 bar med reduksjonsventil  

(inntil 3 bar uten reduksjon/standard)
Maks mottrykk ut: 8 bar
Filter forbruk:  Normalt ved kontinuerlig rensing 2-4 ganger i året
Strømforbruk: Maks 2 400 watt, 230 volt, 16 amp. sikring
Tilkobling:  3/8” BSP utv.gj.
Garanti:  12 mnd.
Vekt:  45 kg
Dimensjoner:  64 x 45 x 47 cm (H x B x D)

Bruksområder: Egner seg godt til rensing av mange mindre 
systemer slik som heiser, presser, personløftere, små maskiner, 
kraner, etc. Uniten egner seg godt for utleie firmaer både til egen  
og andres maskinpark. Service og vedlikeholds firmaer etc.

Spesifikasjoner Purifiner TPS5060PMH-Mobile
Kapasitet: 600 liter pr døgn
Oljemengde:  Inntil 3 000 liter  

(oljemengde i systemet/tanken den skal rense)
Olje typer: Alle hydrauliske oljer og de fleste smøreoljer
Viskositet: 32 - 320
Maks trykk inn:  200 bar med reduksjonsventil  

(inntil 3 bar uten reduksjon/standard)
Maks mottrykk ut: 8 bar
Filter forbruk: Normalt ved kontinuerlig rensing 2-4 ganger i året
Strømforbruk: Maks 2 400 watt, 230 volt, 16 amp. sikring
Tilkobling:  3/8” BSP utv.gj.
Garanti: 12 mnd.
Vekt: 60 kg
Dimensjoner:  115 x 55 x 50 cm (H x B x D)

TRYKKSATTE SYSTEMER
TRYKKSATTE SYSTEMER

Twin
Purifiner TS-Twin

Trippel
Purifiner TS-Trippel

Bruksområder: Brukes mye til større systemer Azipoder, Thrustere  
og Sterntube ombord på skip og båter. Hydrauliske sentral systemer. 
Uniten er meget plasseringsvennlig og kan brukes på alle systemer 
hvor man må hente oljen og skyve oljen tilbake i systemet.

Spesifikasjoner Purifiner  PS5060PMH-Twin
Kapasitet: 1 200 liter pr døgn
Oljemengde:  Inntil 6 000 liter  

(oljemengde i systemet/tanken den skal rense)
Olje typer: Alle hydrauliske oljer og de fleste smøreoljer
Viskositet: 32 - 320
Maks trykk inn:  200 bar med reduksjonsventil  

(inntil 3 bar uten reduksjon/standard)
Maks mottrykk ut: 8 bar
Filter forbruk: Normalt ved kontinuerlig rensing 2-4 ganger i året
Strømforbruk: Maks 2 550 watt, 230 volt, 16 amp. sikring
Tilkobling:  3/8” BSP utv.gj.
Garanti:  12 mnd.
Vekt:  60 kg
Dimensjoner:  64 x 76 x 47 cm (H x B x D)

Bruksområder: Brukes mye til store systemer Azipoder, Thrustere  
og Sterntube ombord på skip og båter. Hydrauliske sentral systemer. 
Uniten er meget plasseringsvennlig og kan brukes på alle systemer 
hvor man må hente oljen og skyve oljen tilbake i systemet.
 
Spesifikasjoner Purifiner  PS5060PMH-Trippel
Kapasitet: 1 800 liter pr døgn
Oljemengde:  Inntil 9 000 liter  

(oljemengde i systemet/tanken den skal rense)
Olje typer: Alle hydrauliske oljer og de fleste smøreoljer
Viskositet: 32 - 320
Maks trykk inn:  200 bar med reduksjonsventil  

(inntil 3 bar uten reduksjon/standard)
Maks mottrykk ut: 8 bar
Filter forbruk: Normalt ved kontinuerlig rensing 2-4 ganger i året
Strømforbruk: Maks 2 700 watt, 230 volt, 16 amp. sikring
Tilkobling:  3/8” BSP utv.gj.
Garanti: 12 mnd.
Vekt: 70 kg
Dimensjoner:  64 x 76 x 47 cm (H x B x D)

TRYKKSATTE SYSTEMER
TRYKKSATTE SYSTEMER
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Rensing av miljøvennlig EAL olje på alle 
typer hydraulikksystemer

•  Shipping •  Thrustere

•  Stern-tube •  Kraner

•  Vinsjer •  RoRo-utstyr

TRYKKSATTE SYSTEMER

TRYKKSATTE SYSTEMER

Purifiner – installasjoner i alle bransjer
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Eksempel på enkel installasjon 
på ulike anleggsmaskiner.

Det.No Qty Denomination
Part.No

Material

Drawing No Status Issue

Scale Projection Drawn/Date Checked Appr.
Mod. Dim Remarks

The copyright/ownership of this document is
and will remain ours. The document must not
be used without our authorization or brought
to knowledge of a third party.

Issue Alteration Drawn Date

Unless otherwise stated the following applies
General tolerancing ISO 2768mK
Surface rough Ra 6,3 microns
Edges broken (0,1 - 0,3 R or 45°)
Drill angle 118°± 2°
Free from burrs and corrosion
Dimensions including metallic surface treatment

Reduction valve

SS002 S 01
System setup

    JK
20090929

Hydraulic system

Purifiner OP filter

3

1
2

Preinstalled 3 bar
4

Hydraulic tank Pressure free

5

Return oil Clean oil

6
Main oil return7

Filter side stream

8

Oil drain

3-210 Bar

RVK002

Retur av hovedolje

Hydraulisk system

Olje avløp

Filtrer sidestrøm

Reduksjonsventil

Renset olje,  
retur

Purifiner OP filter

Hydraulisk tank

 

Det er store penger å spare med ren olje!

Ill.foto: stock.adobe.com / industrieblick Ill.foto: stock.adobe.com / Giuseppe Blasioli Ill.foto: stock.adobe.com / OlegMit
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www.waagene.no

Wågene Purifiner Technology AS
Østerøyveien 36, 3236 Sandefjord
Tlf: 33 48 90 20 – E-mail: post@waagene.no

Fjerner du vann og partikler fra oljen fjernes vekstvilkårene til problemene. 

En ren olje vil ikke skape problemer for maskiner og utstyr og den vil gi 

mindre nedetid, havarifrekvensen vil bli drastisk redusert og ikke minst 

miljøet vil vinne på det. 

Store penger å spare med ren olje!

Vi gjør oljen mer miljøvennlig
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Det er trygt å velge oss som mange andre har gjort

Color Line, Sandefjord  /  Norwegian Cruise Line, Miami  /  Bourbon Offshore, France  /  Hurtigruten, Tromsø    
Conoco Phillips, USA  /  Norled, Bergen  /   Bukser og Berging, Oslo  /  Carnival Cruise, Miami  /  Fjord 1, Florø    

Knutsen OAS, Haugesund  /  Costa Cruise, Genova  /  Teekay Shipping, Stavanger  /  Subsea 7, Arendal  
Royal Caribbean Cruise Line, Miami  /  Remøy Management, Fosnavåg  /  Columbia Ship Management, Cyprus   
Louis Dreyfus, France  /  Olympic Shipping, Fosnavåg  /  Havyard, Leirvik  /  Solstad Offshore, Skudeneshavn    

Frydenbø Schottel Nordic, Oslo  /  Torghatten, Nord Tromsø  /  OSM Ship Management, Kristiansand   
JJ Ugland Companies, Canada  /  Westcon Contractors, Ølensvåg  /  BOA, Trondheim  /  Deep Sea Supply, Arendal  

Alpha Maskin AS, Fetsund  /  Andersen Mek Verksted, Flekkefjord    LKAB, Kiruna  /  Polar Int., Sandefjord   
Entreprenørservice, Sandvika  /  TTS, Bergen  /  Drammen Lifutleie  /  Nøste Kjetting, Mandal   
Nordic Crane, Fredrikstad  /  Kystekspressen, Trondheim  /  Fosen Namsos Sjø, Trondheim     

Bastø Fosen, Horten  /  Nasta, Larvik 


