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Laaja glykolivalikoima laajenee entisestään 2 uudella pitkäikäisellä
glykolilla ......
Arom-dekor Kemi työskentelee jatkuvasti tuotekehityksen parissa aina voidakseen toimittaa markkinoille
oikean tuotteen joka täyttää asetetut vaatimukset. Olemme jo jonkin aikaa nähneet jonkin verran
”suppeamman” kysynnän voimakkaan kasvun. Glykolit, jotka täyttävät esimerkiksi ainutlaatuisen
moottorityypin vaatimukset, kuten AdProLine® Glycol 822B OEM: n tapauksessa, yksi kahdesta
uusimmasta glykolista, jotka ovat nyt tuotannossa.

Arom-dekorin valikoimaa on kehitetty jatkuvasti, siitä lähtien kun Christian Lundell osti yhtiön vuonna 2008.
2013 palkattiin Per Ljung, alan absoluuttinen ”glykoliprofessori” Perin kokemus, mahdollisti laajentaa yrityksen glykolivalikoimaa. Arom-dekorin kasvu on sen jälkeen ollut erittäin nopeaa; Vuonna 2008 myynti oli muutama miljoonaa ja 2018
myynti ylitti 184 miljonaa Ruotsin kruunua ja kasvu jatkuu. Tämä kasvu saavutetaan muun muassa Arom-dekorin
jäähdytysglykolien lisääntyneen kysyntä.
Glykoli on kehittynyt tuotteeksi, jolla on paljon enemmän tehtäviä kuin jäätymisen estäminen, on erittäin tärkeää valita oikea
glykoli tietylle moottorille. Nykypäivän moottoreissa glykoli estää korroosion, jäätymisen ja kiehumispisteen nostamisen.
Moottoreissa voi myös esiintyä kavitaatio, joka voi vahingoittaa sylinteriä ja sylinterin vuorausta. Valitse siis korkealaatuinen
glykoli joka estää kavitaatiovaurion. Per Ljung, joka on Arom-dekorin glykoli-asiantuntija, kertoo lisää: - luulen, että on vielä
monia kuluttajia, jotka ostavat glykolia ajattelematta sitä, mitä moottori todella tarvitsee. Laatua ei ehkä edes ajatella paljon.
”Glykoli glykolina” resonoi varmasti moni, eikä mikään voi olla niin väärin. Lisäaineiden laatu lisäaineiden muodossa, jotka
tekevät glykolista suojan korroosiolta, voivat vaihdella suuresti ja vaihtelee. Jos ostat huonompilaatuista glykolia, se voi olla
kallista pitkällä aikavälillä, jos suojaus hajoaa nopeasti ja moottori ruostuu. Arom- dekor asettaa erittäin korkeat
laatuvaatimukset lisäaineille ja siksi teemme yhteistyötä vain suurten ja vakiintuneiden tuottajien kanssa, kertoo Per.
– Asiakkaamme tietävät, että tuotteitamme on turvallista ostaa ja myydä. Panostamme paljon laatu- ja toimitusprosesseihin
ja se on yksinkertaisesti tarve alalla, jossa kilpailu on kova. Panostamme myös tuotekehitykseen.Lisäksi voimme tarjota
glykolilaatuja kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Vastaamme auto- ja moottorivalmistajien vaatimuksiin ja
täytämme nämä vaatimukset, sanoo toimitusjohtaja Christian Lundell.
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