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Ing. Åge S. Wågene startet sin mekanisk bedrift i 1976 innenfor  

trykkluft, ved å selge luftverktøy og kompressorer. 

Solgte merkevarer som FF og Abac til industrien og engros. 

I 2011 ble trykklufts virksomheten solgt for bare å fokusere på våre 

enheter for olje og diesel rensing.

I 1999 begynte selskapet å utvikle en olje behandlings enhet for 

hydraulikk- og smøreolje. Den endelige byggingen ble ferdig i 2001 og 

fokus på sitt eget produkt var i gang for fullt.  Selskapet har siden solgt 

mer en 2000 enheter til shipping og offshore over hele verden. 

Wågene Purifiner Technology AS har mange gode agenter i Europa. 

Siden 2011 har Wågene Purifiner Technology AS hatt store eierandeler i et 

selskap i USA som produserer olje behandling enheter der, for det 

amerikanske markedet. 

I 2013 lanserte selskapet sin egen design for diesel, denne har også blitt 

godt mottatt i markedet.

Vi vil fortsette å gjøre historie .....

Åge S. Wågene 



Vårt patenterte filter.

Fjerner partikler i bomull filteret og 

vannet i toppen av filterhuset fordampes 

ut.
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“ 80% av alle havarier I et hydraulikksystem skyldes forurenset

olje med partikler , 30-40%  på grunn av vanninnhold I oljen”

Forurensing / urenheter:

1. Kjemisk

2. Vann

3. Partikler

– Eksterne

– Slite metaller

– Dekomponerte tilsetningsstoffer

Negativ innvirkning på driften

 Driftsstans og tapt produksjon

 Økte vedlikeholdskostnader

 Økte innvesteringskostnader
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Purifiner opprettholder kvaliteten kontinuerlig på hydrauliske oljer ved:

* Fjerning av faste forurensninger ned til en partikkelstørrelse på mindre enn 1 mikron

* Fjerne vann / kjemiske forurensninger ned til 10/20ppm (0,01-0,02%)

* Holder oljen på en kvalitetsstandard NAS4 eller ISO 13/10

Effektiv fjerning av partikler og kjemiske / vann forurensninger forbedrer 
driftseffektiviteten og utstyr liv, og samtidig redusere drift kostnadene.
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Hvorfor velge vårt produkt?

* Gir deg det beste resultatet i ren olje.

* Mest pålitelige teknologien på markedet.

* Laveste driftskostnadene på markedet.

* Gir deg store kostnadsbesparelser.

* Liten investering med rask avkastning.

* Forlenger oljens levetid 10 til 15 ganger.

* Alltid ren olje.

* Redusert frekvens av havarier og vedlikeholdskostnader.

* Øker levetiden til utstyret.

* Sparer miljøet.
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Texaco Regal 68 Hydraulikk olje (17500 timer 2 År)

Gammel olje
(17500 timer)

Nas  7- »

Ny olje
(200l drum)

Nas 4-6

Renset olje
Ifra gammel olje

Nas 3-4
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Spare penger, vedlikehold ditt hydraulikk anlegg.

Du kan spare 80% av din årlige kostnaden for hydraulikkolje ,

ved å bruke vår Purifiner. 

•Gå inn i regnskapet ditt å sjekk kostnadene …

•Hva er forbruket av hydraulikkolje ?

•Bruker du 1000 liter i året eller 30 000 liter i året? 

•Spar penger, spar miljøet.
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Se feil I oljen din!

• S litasje - forårsaket av et fremmedlegeme som skitt / metall partikler.

• E tsende - vann eller kjemisk forurensning.

• F orurensning - partikler skaper en klaring i overflaten = matriall tretthet.

• E rosiv - fine partikler i en høyhastighets strøm av veske.

• I ngen olje - avleiringer, tett system (et resultat av punktene over).

• L ite olje - utilstrekkelig oljefilm ved høy belastning. 

Unødig slitasje øker risikoen for havari !!
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Partikkel forurensning
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BETA Verdier

Kort fortalt er Beta verdien 

en måte å måle hvor effektivt et 

filter er.

Dvs. For hvert antall partikkel som 

blir tilført filteret, måles hvor mange 

partikler som slipper i gjennom 

filteret.

Eks. Et 5 microns filter som slipper i gjennom 1 

partikkel for hver 10 partikkel som er større en 5 

micron. Er da et Beta 5 = 10 filter som man ser i listen 

er 90% effektivt.

Så det som er viktig å vite om et 

filter er: Hvor små partikler klarer 

filteret og ta bort. Og hvor effektivt 

gjør filteret dette.

Vårt filter er et Beta 3 = 20
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DHC – Dirt Holding Capasity

En annen ting som er viktig 

å vite om et filter er hvor mye 

partikler det klarer å holde på før 

det er fullt.

Dette måles i kg pr. m2 filter flate.

De fleste finfiltrene ligger på 0,4 til 

0,7 kg m2

Det påvirkes igjen av filter 

materiale, temperatur , viskositet , 

utforming, osv.

Våre filter ligger på totalt ca. 4kg.

Som er i øvre del av skalaen.



Unit TF5060PMH

Purifiner for  trykkfrie systemer med forvarming av oljen.
Funkjsons beskrivelse
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Purifiner Oljerenser unit
TF5060PMH

TF5060PMH for ikke trykksatte systemer.

1    Kobles inn som en bypass og oljen 

slippes      

ned på en trykkfri tank.

2    Monteres direkte oppå tank for 

rensing av 

oljen på tank.

Typical applications:

Kraner

Person Lift

Locks / doors

Ro-Ro equipment

Oil Reservoir / Tank



Unit TS5060PMH

Purifiner for trykksatte systemer med forvarmer
Funksjons beskrivelse
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Purifiner Oljerenser unit
TS5060PMH

TS5060PMH for trykksatte systemer.

* Kan løfte oljen opp og skyve den tilbake I  

systemet.

Typical applications:

Thrusters

Azipods

Stern Tube



Purifiner Controller unit.
TF5060C

TF5060C for 24volts maskiner og utstyr.

1    Kobles inn som en bypass og oljen

skyves tilbake på tank max 3 bar.

Filter kobbles på eksternt.

2    Trykk inn opptil 200 bar.

Typical applications:

Gravemaskiner

Mobil Kraner

Person løftere

Hvor det brukes 24 volt
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22Hitachi 870 LCH

Torstein Strømmen
Service avtaler/Kundeoppfølging

NASTA AS

Referanse:
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Arnfinn Mathisen
Verksted Leder

Nordic Crane Kynningsrud AS

Referanse:

Montert unit i Mai 2014.

August 2014 viser tester at vann og 

partikler i oljen er betydelig redusert.

Og kranen har vært operativ hele tiden. 

Mobilkran hos Kynnigsrud med store 

kondensproblemer. Mye nede tid på 

denne kranen, også på sommeren.



I 2002 Monterte vi 5 uniter på 

Midnattsol og 5 uniter på Trollfjord. 

Stern og Thruster.

I 2013 så har de fortsatt ikke byttet olje.

Oljeprøvene viser at oljen er fortsatt så 

god som NY!





First Contract

Start  Oktober 2010 to Desember 2012

43 Ship 86 Oil Purifiners

Second Contract

Start  January 2012 to October 2012

44 Ships 88 Oil Purifiners

Third Contract

Start September 2013 to End of 2016

63 Ships 126 Oil Purifiners
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