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Hej ! 

För att göra en lång historia kort: Vi på Rottne började standardfylla propylen i våra producerade maskiner 

2012 för att våra kunder skulle kunna uppfylla kraven i miljöcertifieringen. 2013 fick vi stora problem på 

motorsidan, frostpluggar hylsor runt injektorer rostade sönder. Problemet orsakade oss och framför allt våra 

kunder så stora problem att vi tvingades ta ett steg bakåt och börja fylla etylen igen i vår produktion. 

Detta var den tråkiga delen nu kommer vi till den roliga. 

Efter omfattande undersökningar med hjälp från bland annat SP (Statens provningsanstalt). Blev vi klara över 

att de produkter/propylenglykoler som fanns på marknaden, den vi använt inräknad, inte uppfyllde våra krav. 

Korrosionsskyddet i produkterna var för dåligt  

Efter samtal med tre olika leverantörer lyckades vi få fram tre nya propylen glykoler för test. Nya produkter 

som inte fanns att köpa på marknaden. 15 utvalda maskiner har sedan fått prova dessa under en tid, 3000 

timmar. 

Följande provades. 

OKQ8 Long Life propylen test (Nytt varunamn Q8 MPG L.L). 

John Deere Cool Gard II PG (Produkt från USA , kommer att finnas på Europa marknaden 2016). 

Lexguard MPG. 

Dessa tre produkter har hittills uppvisat ett bra resultat under våra tester. Vi kommer fortlöpande fortsätta 

testa produkterna för att lära oss mer om bytesintervaller o.s.v.  

Rottne har beslutat att standard fylla en av produkterna under namnet ROTTNE Anti Freeze Bio från 1/1 2016. 

Våra återförsäljare kommer naturligtvis också att ha ROTTNE Anti Freeze Bio i lager för försäljning. ROTTNE Anti 

Freeze Bio är en färdigblandad produkt Blandningsförhållande 50/50, blandad med avjoniserat vatten, 25 liters 

dunk. 

Vad händer med nya maskiner levererade från 2013 till 1/1 2016 med etylenglykol. 

Rottne: Levererar åtgående mängd ROTTNE Antifreeze Bio via respektive ÅF till berörda maskiner. På maskiner 

inom garantitid byter ÅF vid någon av de fria servicetillfällena. Övriga byter kund själv på eller hyr ÅF för att 

utföra byte. 

Rottne: Levererar instruktion som klargör hur byte skall utföras. 

Rottne: Hjälp oss med att sprida informationen ut till berörda, tack. 

Rottne kan bara beklaga det inträffade men vi vet att med ROTTNE Antifreeze Bio har vi en produkt som vi alla 

kan känna oss nöjda och trygga med. 
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