LIVSMEDELSGODKÄNDA

SMÖRJMEDEL

R ät t kva l i te t t i l l rätt p r i s vi d rätt ti d p un k t

www.j j s up p l y.se

Välkommen till JJ Supply AB
Vi erbjuder varor och tjänster av rätt kvalité, till rätt pris
och vid rätt tidpunkt. Vi tror att grundstenarna till våra långvariga kundrelationer ligger i en omfattande kompetens inom smörjmedel, lojalitet mot
våra kunder och inte minst yrkesstolthet.
Inom livsmedelsindustrin ställs det höga krav på renlighet och
kvalitet. Föroreningar i livsmedelsframställningsprocesserna får helt enkelt
inte förekomma. JJ Supply AB erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa smörjmedel specifikt framtagna för livsmedelsindustrin och vi har ett
nära samarbete med marknadsledande europeiska tillverkare.
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Brugarolas smörjmedel
Brugarolas är beläget i utkanten av Barcelona.De startade redan år 1885 och
är ett av Europas största privatägda oljebolag, med över 3000 produkter i sitt
sortiment. JJ Supply AB kan stoltsera med att vara ansvariga för distrubutionen
av Brugarolas sortiment på den skandinaviska marknaden.

JJ Supply AB delar Brugarolas ledord:
Kvalitet, service och alltid nöjd kundgaranti!
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Smörjfett

Produkt

NLGI

Basoljetyp

Förtjockare

Temperaturområde

Användningsområde

G. BESLUX CAPLEX M-2 ATOX

2

Syntetisk

Aluminiumkomplex

-20 ˚C - +130 ˚C

Generell smörjning av lager, kedjor, gejdrar.

G. BESLUX CAPLEX M-1 ATOX

1

Syntetisk

Aluminiumkomplex

-20 ˚C - +130 ˚C

Generell smörjning av lager, kedjor, gejdrar.

G. BESLUX CAPLEX M-0 ATOX

0

Syntetisk

Aluminiumkomplex

-20 ˚C - +130 ˚C

Centralsmörjning m.m.

G. BESLUX CAPLEX M-000 ATOX

000

Syntetisk

Aluminiumkomplex

-20 ˚C - +130 ˚C

Centralsmörjning m.m.

G. BESLUX ATOX H-2/3

2

Syntetisk

Aluminiumkomplex

-40 ˚C - +180 ˚C

ACS-godkänt. Lager, burkförslutning, torkungnar.

G. BESLUX ATOX H-1/2

2

Syntetisk

Aluminiumkomplex

-40 ˚C - +180 ˚C

Lager, burkförslutning, torkungnar m.m.

G. BESLUX ATOX M-00

00

Syntetisk

Komplex

-50 ˚C - +120 ˚C

Centralsmörjning m.m.

G. BESLUX FLUOR H-2

2

Flourinerad

PFPE

-30 ˚C - +260 ˚C

Extrema miljöer som oxygen, syror, ånga m.m.

G. BESLUX FLUOR HT-2

2

Flourinerad

PFPE

-25 ˚C - +280 ˚C

Extrema miljöer som oxygen, syror, ånga m.m.

G. BESLUX FLUOR FG-222

2

Flourinerad

PFPE

25 ˚C - +280 ˚C

Extrema miljöer som oxygen, syror, ånga m.m.

G. BESLUX ATOX TF/S

2

Syntetisk

Oorganiskt

-40 ˚C - +180 ˚C

PTFE-fett för lager och gejdrar.

G. BESLUX SULPLEX FG 2212

2

Syntetiskt

Kalciumsulfonat

-30 ˚C - +170 ˚C

Lagerfett med hög belastning.

G.A. BESSIL 25

2

Dimetylpolysiloxan

Oorganisk

-50 ˚C - +180 ˚C

ACS-godkänt silikonfett. Kranar och ventiler m.m

Atox M-2

2

Medicinsk Vitolja

Kalcium

-15 ˚C - +120 ˚C

Generell smörjning av lager, kedjor, leder.

G. BESLUX PRESS MILL SX

2

Syntetisk

Kalciumsulfonat

-50 ˚C - +180 ˚C

Lager med extremt hög belastning.

G. BESLUX BESSIL EH-3

3

Silikon

Oorganisk

-35 ˚C - +200 ˚C

ACS-godkänt silikonfett. Kranar, ventiler, m.m.

G. BESLUX BESSIL EH-1

1

Silikon

Oorganisk

-35 ˚C - +200 ˚C

ACS-godkänt silikonfett. Kranar, ventiler, m.m.

G. BESLUX BESSIL EH-0

0

Slilikon

Oorganisk

-35 ˚C - +200 ˚C

ACS-godkänt silikonfett. Kranar, ventiler, m.m.

G. BESLUX BESSIL EH-00

00

Silikon

Oorganisk

-35 ˚C - +200 ˚C

ACS-godkänt silikonfett. Kranar, ventiler, m.m.

G. BESLUX BESSIL EH-000

000

Silikon

Oorganisk

-35 ˚C - +200 ˚C

ACS-godkänt silikonfett. Kranar, ventiler, m.m.

G. BESLUX ATOX ASP-2

2

Syntetisk

Aluminiumkomplex

-20 ˚C - +150 ˚C

Vattenfast. Lager, bryggerier, burkförslutning.

G. BESLUX SULPLEX FG-462/S

2

Syntetisk

Kalciumsulfonat

-45 ˚C - +180 ˚C

Lager med extremt hög belastning.

G. BESLUX ATOX BT-2

2

Syntetisk

Aluminiumkomplex

-60 ˚C - +150 ˚C

Smörjning av lager, kedjor, gejdrar i kalla förhållanden
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Oljor

Produkt

ISO

Basoljetyp

Temperaturområde

Användningsområde

BESLUX ATOX

22, 32, 46, 68, 100

Medicinsk Vitolja

-21 ˚C - +105 ˚C

Hydralulik, gejdrar, tryckluft, kedjor m.m.

BESLUX GEAR-ATOX

100, 150, 220, 320, 460, 680, 1500

Semi-Syntetisk

-12 ˚C - +256 ˚C

Växellådsolja, maskinolja, m.m.

BESLUX GEAR-ATOX F

150, 220, 320

Semi-Syntetisk

-18 ˚C - +230 ˚C

Kedjesmörjning där vidhäftning behövs.

BESLUX AIR-ATOX

32, 46, 68, 100, 150

Syntetisk

-50 ˚C - +260 ˚C

Kompressorolja för skruv och kolv.

BESLUX BESARTIC 20

20

Syntetisk

-25 ˚C - +280 ˚C

Värmeöverföringsolja.

BESLUX BESARTIC 40

40

Syntetisk

-54 ˚C - +234 ˚C

Lager, växellådor, kjedjor, vakumsystem.

BESLUX BESARTIC 68

68

Syntetisk

-42 ˚C - +262 ˚C

Kylkompressorer (Ammoniak, R-12, R-114, R-22)

BESLUX CHAIN 3020 ATOX

320

Syntetisk/Pao

-23 ˚C - +180 ˚C

Kedjesmörjning samt liknande applikationer.

BESLUX CHAIN 3500 ATOX

320

Syntetisk/Ester

-23 ˚C - +238 ˚C

Kedjesmörjning samt liknande applikationer.

BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX

320

Syntetisk

-4 ˚C - +290 ˚C

Kedjor för extrema temperaturer (>+600 ˚C).

DENSOLINA

16 ,32, 68, 100

Medicinsk Vitolja

-11 ˚C - +108 ˚C

Generell smörjning, släppmedel, 3H.

BESLUX DIVOLSINT ATOX

32,46, 68

Syntetisk

-46 ˚C - +230 ˚C

Hydraulik, gejdrar, kedjor m.m.

BESLUX TRIBOGEAR ATOX

150, 220, 320, 460, 1000

Polyglykol

-39 ˚C - +249 ˚C

Växellådsolja av typ polyglykol.

BESSIL

50,350, 10000 (vid 25 ºC, (cSt))

Silikon

-55 ˚C- >+300 ˚C

Generell smörjning där silikonolja krävs.

BESLUX GEARSINT ATOX

100,150, 220, 320, 460,680

Syntetisk

-50 ˚C - +260 ˚C

Helsyntetisk växellådsolja, maskinolja, m.m.

BESLUX FLUOR FLUID

3,4,5,6,7

Flourinerad

-60 ˚C - +290 ˚C

Special produkt för extrema förhållanden.
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Aerosoler
JJ Supply AB presenterar stolt våra egna formuleringar som alla har 2Probity
H1-godkännande. Dessa aerosoler är framtagna i nära samarbete med våra kunder och är
baserade på högkvalitativa basprodukter.

Produkt

Basprodukt

Temperatur
område

Färg

Användningsområde

FG Synthetic Multilube With Teflon®

Syntetisk

-46 ˚C - +245 ˚C

Transparent

Kedjor, glidytor, gångjärn, vagnar m.m.

FG Dry Silicone

Silikon

-50 ˚C - +200 ˚C

Transparent

Transportband, glidytor, kolvar m.m.

FG Synthetic Chain Grease

Kalciumsulfonat

-45 ˚C - +240 ˚C

Beige

Kedjor, gejdrar, lager, leder.

FG Extreme Sticky

Syntetisk

-25 ˚C - +190 ˚C

Transparent

Gejdrar, utskjut, fuktiga miljöer.

FG Clean Degreaser

Syntetisk/IPA

-21 ˚C - +70 ˚C

Transparent

Avfettning av detaljer. Ger en ren yta.

FG White Grease

Aluminiumkomplex

-25 ˚C - +150 ˚C

Vitt

Gejdrar, leder, bussningar m.m.

FG Multilube

Syntetisk/Vitolja

-19 ˚C - +135 ˚C

Transparent

Generell smörjning samt fuktutdrivande.

FG Silicone

Silikon

-35 ˚C - +190 ˚C

Transparent

Leder, lister, kuggar, m.m.

FG Citrus Cleaner

Syntetisk blandning

-5 ˚C - +80 ˚C

Transparent

Klisterborttagare, avfettning.

FG Stainless Cleaner

Syntetisk blandning

-5 ˚C - +65 ˚C

Transparent

Rengöring av rostfria detaljer. Skyddar mot fingeravtryck och ger en glänsande yta.
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Smörjutrustning
Vi tillhandahåller all typ av smörjutrustning från de ledande tillverkarna. Så att ni kan
hantera smörjmedel på ett tillförlitligt, säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt.
JJ Supply AB erbjuda ett komplett sortiment av utrustning som krävs för problemfri drift.
Produkterna för hantering av smörjfetter, smörj- och hydraulolja kan kompletteras för att
även hantera bränslen, Adblue, glykoler m.m.

Enhands fettspruta

Tvåhands fettspruta

Batteridriven fettspruta 14,4 V

För Lubeshuttle samt standardpatroner.

För Lubeshuttle samt standardpatroner.

För Lubeshuttle samt standardpatroner.

4-Backsmunstycke

SAFELOCK 4-Backsmunstycke

För fettutrustning.

Låsbart munstycke.
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Automatsmörjning
Beslux Lube är automatisk smörjning som efter installation smörjer efter tidsintervall.
Fördelar med automatisk smörjning med Beslux Lube:
Beslux Lube-smörjare ersätter den kostsamma manuella smörjningen. Detta sparar inte
bara tid, utan förhindrar också otillräcklig eller översmörjning, vilket säkerställer att
tillräcklig mängd smörjmedel når mekanismen. Kostnaderna kan därmed reduceras med
upp till 30 %.Deras flexibla och användarvänliga smörjlösningar används inom nästan
alla underhållsområden i alla branscher över hela världen.
Beslux Lube-systemen kan fyllas och levereras med nästan alla typer av smörjmedel.

Kontakta oss för konsultation, Så kan vi hjälpa till med en applikation som passar er behov bäst.
Utöver dessa så finns det även tillbehör så som borstar och liknande för specialapplikationer.
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Färgmärkning från OilSafe
OilSafe är ett färgkodningssystem som ger ett enkelt, säkert och kontamineringsfritt underhåll.
OilSafe ger en tidsbesparingspotential då underhållstekniker aldrig behöver fundera på
vilken behållare som skall användas till vilket smörjmedel, samt vilken smörjpunkt smörjmedlet skall
användas till.
OILSAFE

OILSAFE

OILSAFE

OILSAFE

PRODUKT

PRODUKT

PRODUKT

PRODUKT

X

X

X

X

VISKOSITET

VISKOSITET

VISKOSITET

VISKOSITET

X

X

X

X

Smörjnippelskydd är enkla
att applicera och skapar
ett effektivt ID-system.

BRC-standarden ställer hårda krav på bland annat
produktionsmiljö, kvalitetshanteringssystem och personalutbildning.
Med sina smarta och enkla utformningar så underlättar Oil Safe vägen mot en BRC-certifiering.
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Omfattande sortiment
JJ Supply AB är en komplett smörjmedelsleverantör och vi levererar mycket mer än bara
livsmedelsrelaterade smörjmedel. Hör gärna av er för ytterligare information.
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JJ Supply AB
info@jjsupply.se
0708-44 34 79
Organisationsnummer: 559048-9141
Säte: Landvetter
Godkänd för F-skatt

