
ЗАХИСТІТЬ ВАШІ ІНВЕСТИЦІЇ

Переваги використання 
олив AEON™ 



Чому оливи АEON™ варті 
інвестицій?

1 Створено для повітряних компресорів
Раніше виробники повітряних компресорів використовували 
будь-яку трансмісійну рідину для автомобілів, яка їм потрапляла 
до рук. Зрозумівши, що мастило для компресора є його 
життєвою силою, Gardner Denver був одним із перших 
виробників, який спеціально створив оливу для повітряного 
компресора, щоб боротися з проблемами в процесі стиснення 
повітря. Ми прагнули з нуля розробити лінійку олив спеціально 
для належного захисту повітряного компресора, збільшення 
його терміну служби та ефективності.

2	Усі оливи AEON виготовляються
на підприємствах, 
сертифікованих ISO 9001
Отримання сертифікату ISO 9001 – це не така вже й проста справа. 
Щоб отримати його, ваша організація повинна бути абсолютним 
фанатом якості. Це значить не просто розмістити на стіні банер 
«Якість – пріоритет», а й інвестувати в людей, продукт і діяльність, 
які необхідні для отримання та збереження цього сертифікату.

Багато разів нам доводилося 
обирати між дешевизною і 
якістю. І коли настав час 
запустити виробництво 
роторного мастила,
Gardner Denver  не вагаючись 
обрав якість. Звісно були 
безперечно дешевші 
альтернативи, але найголовніше 
для нас – знати, щ о ми належним 
чином дбаємо про повітряні 
компресори під час їхньої 
роботи. Ця брошура демонструє 
переваги мастильних матеріалів 
AEON і  занурюється у тему чим 
саме мастильні матеріали AEON 
протистоять конкуренції.
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3	  Харчові оливи AEON відповідають суворим 
вимогам ISO 21469 
Подібно до сертифікації ISO 9001, згаданої на попередній сторінці, ми 
наполегливо працювали, щоб отримати сертифікат ISO 21469 для наших 
харчових олив. Для отримання первинної сертифікації необхідний аудит 
на місці, який перевіряє гігієну та загальну оцінку ризику. Збереження 
сертифікації передбачає проведення щорічних непередбачених аудитів і 
перевірок продукції. Кожна партія харчової рідини проходить 
інфрачервону спектроскопію FTIR, що перевіряє відповідність 
стандартам ISO.

4	  Програма відбору проб мастила
Ставши клієнтом олив AEON, ви отримуєте доступ до наших засобів 
тестування зразків. Просто взявши зразок із вашого повітряного 
компресора та надіславши його до лабораторії. Вона може швидко 
надати вам легкий і зрозумілий звіт про важливі показники мастила, такі 
як: вміст води, в’язкість, кислотне число та наявність будь-яких металів 
у вашому мастилі. Отримання цих звітів і виконання рекомендацій щодо 
їх покращення можуть гарантувати, що ваш повітряний компресор 
досягне максимальної потенційної ефективності та терміну служби.

5	  Досвід
Gardner Denver десятиліттями виготовляє мастильні матеріали AEON. 
Мільйони галонів було відправлено споживачу, щоб захистити його 
обладнання протягом приблизно 1 мільярду годин! Оливи AEON 
зарекомендували себе не лише у лабораторії, але й у такого 
вимогливого контролнера якості як наш споживач.

6	  Платинова гарантія
Гвинтові повітряні компресори Gardner Denver мають найкращу в 
галузі 10-річну платинову розширену гарантію. Якість і 
продуктивність наших мастильних матеріалів AEON є вагомою 
причиною, чому Gardner Denver може забезпечити вам спокій, який 
надає ця гарантія. Використання оригінальних олив AEON 
підтверджує, що ви й надалі будете почуватися спокійно завдяки 
належному дотриманню гарантійних умов.

3



AEON оливи:  
Як ми порівнюємо?

Наша лабораторія витрачає багато часу на порівняння наших 
мастил із оливами конкурентів. Ми прагнемо, щоб мастильні 
матеріали AEON залишалися найкращим варіантом для вашої 
техніки. Нижче наведено перелік основних характеристик 
мастильних матеріалів для повітряних компресорів. Ми 
знаємо, що AEON працює на світовому рівні в усіх згаданих 
напрямках. Завдяки нашим дослідженням ми також знаємо – 
на якому рівні знаходиться конкуренти. Наші слова мають 
ґрунт, коли ми кажемо, що мастильні матеріали AEON є 
найкращими на ринку.

ДЕЕМУЛЬГАЦІЯ
Це здатність мастила відокремлюватися від 
води. Чим швидше відбувається це відділення, 
тим швидше вода видаляється з вашого 
компресора. Олива AEON "S" відділяється від 
води менш ніж за хвилину. Ніщо на ринку не 
роз'єднується швидше.

ВМІСТ ЕФІРУ
Більший вміст складного ефіру свідчить, що 
мастило буде стійким до лакування та довше 
слугуватиме. Лакування – один із найлютіших 
ворогів повітряного компресора. Крім того, що 
лак важко видалити, він може призвести до 
тимчасового припинення роботи. AEON "S" 
має набагато вищий вміст ефіру, ніж 
альтернативні рідини на ринку.
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АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ
Проходження тестів ASTM D 665 A і B  
дистильованої води та штучної морської води 
означає, що олива забезпечує чудовий захист 
від корозії. AEON "S" витримала ці 
випробування. Конкуренти, зазвичай, не 
публікують свої результати, коли справа 
доходить до цих тестів.

ТОЧКА ЗАСТИГАННЯ
Коли мова заходить про мастильні матеріали, то 
перш за все цікавить при яких низьких 
температура мастило не замерзає. Нижча 
температура застигання забезпечує легший 
запуск компресора в холодну погоду, а також 
швидше проникнення до критично важливих 
поверхонь підшипників, що допомагає запобігти 
зносу. У порівнянні з конкурентами AEON "S" 
має температуру застигання світового класу.

★
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?
Особливості AEON 

Звісно можна пропонувати мастило за найнижчу вартість, яке 
тільки можна віднайти і тримати кулаки, щоб ваш повітряний 
компресор не заблокувався, але замість цього ми співпрацюємо з 
експертами в цій галузі. Ці експерти розуміють вимоги, які стоять 
перед нашими повітряними компресорами. Мастила AEON є 
результатом тисяч годин лабораторних випробувань і десятиліть 
безпосереднього використання споживачами.

Backed by a Billion Hours of 

Proven Performance
in Demanding Settings—Just Like Yours

Ви коли-небудь замислювалися над назвою AEON? 
Під час мозкового штурму щодо імен,
на початку створення лінійки продуктів, тодішній 
керівник Gardner Denver сказав: 

“This lubricant will help your compressor 
last for eons and eons!”*. 

Щоб перетворити його на товарний знак, eon став AEON.
І впродовж мільярду годин він підтверджував влучність назви.

ЧИ  
ВИ
ЗНАЛИ
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"Це мастило допоможе вашому компресору прослужити 
ери і ери"



Доведено мільярдом годин

Продуктивності у вимогливих

умовах —саме як у Вас
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GARDNER DENVER |Мастила AEON 

Лідер на кожному ринку, який ми обслуговуємо,

безперервно вдосконалюючи всі бізнес-процеси 
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