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Brett glykolsortiment blir ännu bredare med 2 nya long life glykoler...
Nu hittar man inte mindre är 11 olika glykolsorter i Arom-dekors breda glykolsortiment. Arom-dekor
Kemi jobbar ständigt med produktutveckling för att alltid kunna förse marknaden med rätt produkt som
uppfyller kraven som ställs. Vi har sedan en tid kunnat se en kraftigt ökad efterfrågan på lite ”smalare”
glykoler som uppfyller kraven för t ex en unik motortyp som i fallet med AdProLine® Glykol 822B OEM,
en av de två senaste glykolerna som nu lanseras.

Arom-dekors sortiment har utvecklats kontinuerligt sedan Christian Lundell förvärvade företaget 2008. 2013 anställdes
Per Ljung, branschens absoluta ”glykol-professor” och med Pers erfarenheter fick företaget möjlighet att bredda sitt glykolsortiment. Arom-dekors tillväxt har sedan dess varit mycket snabb; 2008 var omsättningen några få miljoner och 2018
passerade omsättningen 184 miljoner kronor och tillväxten fortsätter. Denna tillväxt sker bland annat genom en ökad
efterfrågan på företagets kylarglykoler.
Att glykolen har utvecklats till en produkt med många fler uppgifter än att förhindra frysning gör det viktigt att välja rätt glykol
till en viss motor. I dagens motorer förhindrar glykolen korrosion, frysning samt höjer kokpunkten. I motorer kan det även uppstå kavitation vilken kan innebära skador på cylinder och cylinderfoder. Välj därför en glykol av hög kvalitet för att motverka
kavitationsskador. Per Ljung som är glykolexpert hos Arom-dekor berättar mer: – Jag tror att det fortfarande finns många
privatkonsumenter som köper glykol utan att fundera så mycket på vad det är för typ av glykol en motor verkligen ska ha.
Man kanske inte heller tänker så mycket på kvalitet. ”Glykol som glykol” resonerar säkert många och inget kan vara mer fel.
Kvaliteten på de tillsatser i form av additiv som gör att glykolen ger korrosionsskydd kan variera kraftigt och då varierar också
skyddet. Köper man en glykol av lägre kvalitet kan det bli dyrbart på sikt om skyddet snabbt bryts ner och en motor drabbas
av rost. Arom-dekor ställer mycket höga kvalitetskrav på additiven och därför samarbetar vi bara med stora och väletablerade producenter, förklarar Per.
– Våra kunder vet att det är tryggt att köpa och sälja våra produkter. Vi satsar väldigt mycket på kvalitets- och leveransprocesserna och det är helt enkelt ett måste i en bransch där konkurrensen är tuff. Att vi dessutom investerar i produktutveckling gör också att vi kan erbjuda exempelvis glykolkvaliteter för alla tänkbara behov och krav. Vi är också mycket
lyhörda för de krav som fordons- och motortillverkarna ställer och vi möter de kraven, säger Christian Lundell, VD.
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