
LYOM By-Passfilter håller oljan ren. 
Lyom by-passfilter är ett progressivt och djupfiltrerande mikrofilter för 
hydraulolja, som kontinuerligt håller oljan ren från vatten och fasta 
föroreningar under pågående drift, utan att påverka det totala flödet 
eller någonting annat i originalsystemet. 
 
 
LYOM By-Passfilter är ett komplement till det ordinarie systemet. 
Ett standard hydrauloljefilter måste vara så grovt, att det endast klarar att filtrera bort partiklar som är större än 
25 - 40 mikron, eftersom oljan ska kunna passera med mycket högt flöde, ofta 200 – 300 liter per minut. 
By-passfilter arbetar med en annorlunda princip: filtret monteras som en sidoström till det ordinarie systemet 
för att därefter ledas tillbaka till tanken. By-passfiltret kan ta hand om så små partiklar som ner till 1 mikron 
och dessutom absorbera ca. 1/2 liter vatten. 
 
 
Se till att du har ren olja i tanken. 
Textilfiltret absorberar det vatten som bildas, samtidigt som det samlar upp fasta föroreningspartiklar 
i storlek ner till 1 mikron och så länge oljan hålls ren behöver den inte bytas. 
 

Med ständigt ren olja får du: 
 
• Minskade kostnader för oljehantering 
• Minskade kostnader för maskinhaverier och stillestånd 
• Miljövinster, eftersom du bidrar till minskade utsläpp av koldioxid 
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Undvik onödiga stillestånd! 

 

By-passfilter monterat i CAT 316D 

 
By-passfilter för fordonsmontering 

Ren olja är avgörande för hydraulsystemets driftsäkerhet och livslängd. 70 – 80 % 
av alla driftstörningar, komponenthaverier och stillestånd förorsakas av förorenad 
olja som kan nöta hål på slangar, slita sönder packningar, sätta igen ventiler och 
inte minst orsaka dyra pumphaverier. 

Oljan skall vara ren.... 

 

By-passfilter monterat i Valmet 901 

Smuts är ett hydraulsystems största fiende. Smutsen kan finnas i komponenter redan från 

start på grund av otillräcklig renhet vid tillverkningen eller montering. Smutsen kan också 

komma in i systemet under drift via tankventilation, följa med kolvstänger in i cylindrar eller 

genom snabbkopplingar. Smuts skapas i hydraulsystemet när det används på grund av slitage 

på komponenter och tätningar samt av oljans nedbrytning. Smutsen består av partiklar i olika 

storlekar. De farligaste partiklarna i ett hydraulsystem är mindre än 25 mikron. Smutsen kan 

också komma via oljan vid påfyllning. Ny olja från fat har oftast inte tillräcklig renhet utan bör 

filtreras vid påfyllning.  
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