
 

 

"Cat® Bio HYDO™  I RI  Advanced"  vaj me cilësi të lartë hidraulike po 
edhe me performancë të lartë,ka marr shenjën prestigjioze evropiane    
ECO-së. 
 
Caterpillar I ri biologjikisht I ndërtuar në gjendje te lëngshme hidraulike jo toksike Cat Bio 

HYDO™ Advanced paraqet domethënie të rëndësishme në zhvillimin e teknologjisë së 

prodhimit të vajrave biologjike të cilat jan të përafërta apo edhe me karakteristikë më të mirë 

nga vaji më I mirë natyral. Përveç kësaj nuk është I dëmshëm për rrethinën. 

 

Cat Bio HYDO Advanced standarde të larta 

të efikasitetit, të përbërjes servisimit dhe 

mbrojtjes hidraulike, me të makina mund te 

punoj 6.000 orë, nëse rregullisht nxjerrim 

derivatin S•O•SSM   me analizë vaji. Për më 

pak ndërrim I vajit d.m.th ndërrimit jo të 

shpesht të vajit, çka I mundëson zvogëlim 

të tërësishëm të shpenzimeve. 

Hidrauliku I ri I lëngët përmban mbrojtje të 

pa ndërprerë nga prishja nëpërmjet 

temperaturës së shkaktuar rreth -30C gjerë 

45C, e që ruan aftësin e rrjedhjes së 

papenguar në filter. Gjithashtu edhe në 

rastin kur është I pranishëm edhe uji. 

Cat Bio HYDO Advanced vaj, është I 

prodhuar nga më tepër se 90% e materieve 

te përsëritura natyrore për çka dhe është 

kualifikuar si vaj I performuar bilologjik. 

Me ndihmën e mikro-organizmave të cilët 

gjinden në tokë dhe në ujë ,hë për hë mund 

të rindërtohet edhe pa prezencën e 

rendimenteve të dëmtuara.  

 
“Cat Bio HYDO Advanced është vaj I 

vetëm I cili I përmbush nevojat, bile edhe 

tejkalon ato, specifikacioni i Cat BF-2 vaj I 

përpunuar biologjik spjegon Stephane 

Latini, konsultant për marketing në 

Caterpillar. Nëse I krahasojmë me rrjedhat 

e rindërtuara hidraulike që arrijn standardet 

minimale të BF-1 Specifikacionet (të cilat 

veç jan vjetëruar) ashtu siç është treguar se 

kan jetë mjaft te shkurtër të zgjatjes, më 

shumë shpenzime të mirëmbajtjes dhe 

mund të ndodh që të mos I respektoj 

kërkesat e reja të ruajtjes së rrethit. Lëngu I 
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ri është kompatibil edhe te lënget e vjetra të 

BF-1, ashtu që mund përdorin  te makinat e 

reja dhe ato të vjetrat Cat. Përdorimin e tij 

jua porosisim të gjithë blerësve tan.  

 

Shenja ECO 

Për shkak të jodamshmërisë së rrethit BF-2 I ri lëngu Cat Bio HYDO Advanced ka 

pranuar dhe është dekoruar me "Lulen EU " prestigjioze, dmth me shenjen e ECO-

së, e që e pranojn vetëm prodhuesit që me themel jan të kontrolluar në efikasitet, toksikologji 

dhe në jodëmshmëri për rrethin me ekspertim të detajuar. 

 

Cat Bio HYDO Advanced vaj me themel I testuar në laborator e gjithashtu edhe në objektet e 

ndërtimit (ndërtimore). Ku jan vërtetuar kualitetet e saja të jashtëzakonshme tek mbrojtja nga 

prishja, mbrojtja nga oksidimi (mbrojtja nga vjetërsia) dhe në intervalet e saja të ndërrimit të 

vajit. Ajo është rrjedha më e mirë për të gjithë përbërsit të Cat-Hidraulikut. Rrjedhen e re 

hidraulike e zhvilluan në mënyrë optimale duke pasur parasysh teknologjinë më të re, që 

siguron përbërje të pastër hidraulike I cili është I rezistueshëm në mbledhjen e llakut, ngjitësit 

dhe shtresës. Rrjedha e re gjithashtu ka ulje mjaft të shpeshtë të rrezes dhe është mjaft I 

qëndrueshëm në formimin e fluskave, prej çka dhe më mirë I pastron hidratet e përbërsit 

hidraulik në një jetë më të gjatë një rindërtim biologjik të jashtëzakonshëm e të lartë, me 

toksim të ulët,me përdorim të pasur të materialit natyror. 

 

Shkurtimisht, asnjë rrjedh tjeter hidraulike, përveç te  Cat Bio HYDO Advanced-et nuk është 

ashtu e parrjedhshme për rrethin, e blerësit I siguron aq vlerë të lartë në zbatueshmëri 

(përdorim). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


