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Välkommen till vår monter A02:69 på Elfack den 4-8 maj på Svenska Mässan i Göteborg. Om du inte har möjlighet att hälsa
på oss under mässan, besök gärna vår hemsida: www.unitrafo.se
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Miljödeklarerade
transformatorer - säkrare köp

Unitrafo miljödeklarerar
samtliga större transformatorer

Vi går vidare med vår miljösatsning och kommer
nu att miljödeklarera samtliga större
transformatorer. – Vi gör detta dels för att vara
så tydliga som möjligt med vad vi erbjuder, men
också för att vi vill visa att vår satsning på
miljöanpassade produkter inte bara är något som
finns på papperet, säger Staffan Altback på
Unitrafo. Vi erbjuder sedan 2003 alltid ett
miljöanpassat alternativ när vi offererar
transformatorer och vi har under senare år också
tagit fram flera produkter som minskar
miljöbelastningen på ett påtagligt sätt.

Bio-SliM® - Mer kraft i
mindre format
Mycket spännande i
montern på Elfack 2009

Bio-SliM®
- Mer kraft i mindre format
Pauwels Trafo har vidareutvecklat SliM®konceptet som innebär mycket kompakta
transformatorer med 30% högre effekt än
motsvarande standardtransformatorer. Nu finns
även Bio-SliM® som använder MIDEL®7131 i
stället för traditionell olja. MIDEL®7131 är en
syntetisk ester som är biologisk nedbrytbar och
inte farlig vid eventuellt utsläpp i naturen.
MIDEL®7131 är den bäst lämpade vätskan för
transformatorer placerade i miljömässigt känsliga
områden. Dess elektriska hållfasthet gör att den
fungerar mycket bra även vid spänningar över
36kV.
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Nyheter på Elfack 2009
För att kunna bjuda på något som rör och berör
alla kommer vår monter att gå i miljöns tecken.
Förutom Bio-SliM som beskrivs ovan kommer vi att
visa den senaste versionen av våra gjutharts- och
lågspänningstransformatorer. En nyhet är också
att vi numer har mättransformatorer på
programmet.
Besöker du vår monter, kan vi även bjuda på
något gott att äta och dricka samt en liten
tävling med fina priser. Välkommen!

Besök oss i monter
A02:69
Mässans öppettider:
Måndag-torsdag 9-17.
Fredag 9-15.
Entré 1, 2, 5 och 8.
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