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ŘADA FRIGUO C
FRIGUO C je vodou mísitelná kapalina pro třískové obrábění, která se vyznačuje vysokou stabilitou i v horších
výrobních podmínkách a tím je zaručena delší životnost kapaliny. FRIGUO C řada se vyznačuje velmi dobrou
oplachovací schopností a je vhodná zejména pro obrábění litiny a oceli.

ŘADA FRIGUO H
FRIGUO H je vodou mísitelná kapalina pro třískové obrábění disponující vyšším výkonem a je tedy vhodná pro
široké spektrum obráběných materiálů. Kombinace výkonostních aditiv umožňuje obrábět i ty nejhůře obrobitelné
materiály.

ŘADA FRIGUO DFX
FRIGUO DFX je vodou mísitelná kapalina pro třískové obrábění, která byla vyvinuta pro co nejmenší sensibilitu k
pokožce. Vysoký výkon, velmi nízká pěnivost a univerzálnost, to jsou přednosti této řady. Řada DFX je vhodná pro
univerzální obrábění a také pro velmi náročné operace a to například na obrábění hliníku.

ŘADA FRIGUO G
FRIGUO G řada, to jsou syntetické kapaliny bez obsahu minerálního oleje, které se vyznačují velmi nízkou pěnivostí.
Produkty již nejsou pouze pro broušení, ale jsou používány i pro náročné třískové obrábění. Výhodou oproti
kapalinám s minerálním olejem je jejich transparentnost a jejich nepatrný výnos.
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ŘADA MINUO
Řada MINUO, to jsou procesní oleje vodou nemísitelné pro třískové obrábění. Produkty se vyznačují prodloužením
životnosti nástrojů, minimálním odparem, bez nepříznivých účinků na obsluhu strojů a minimálním výnosem.
Jsou vhodné pro většinu druhů materiálů. Vybrané produkty jsou vybaveny EP/AW aditivy.

ŘADA EXACUO
Řada EXACUO, to jsou technologicky vyvinuté produkty pro ty nejpřesnější operace. Jsou vybaveny speciálními
aditivy pro snížení tvorby mlhoviny a disponují vynikajícím oplachem a díky této kombinaci se dosahuje přesnost,
která je u těchto operací vyžadována a samozřejmě také kvalita povrchu.

ŘADA WAYLUBE
Řada WAYLUBE, produkty pro mazání kluzných a vodích ploch. Za použití vysoce kvalitního základového oleje a
kombinace speciálních přísad bylo dosaženo vysokého mazacího výkonu. Jsou optimálně vhodné při použití
procesních vodou mísitelných kapalin řad “AG” jelikož zde nedochází k emulgování do kapalin.

OD MYŠLENKY K REALIZACI

ŘADA FORM
Řada FORM, speciální procesní maziva vhodné pro beztřískovou výrobu dílů. Oleje byly vyvynuty pro tváření,
lisování, tažení a další tyto speciální operace. Oleje řady FORM obsahují EP aditiva pro zvýšení výkonu a v některých
případech také aktivní síru.

ŘADA CLEANER
Řada CLEANER, jsou produkty navrženy tak, aby měly co nejvyšší účinnost a také svými úspornými vlastnostmi pro
odmašťování splnily veškeré požadavky. Jsou určeny pro ruční mytí, mycí stoly a také pro automatizované linky.
Při výběru je vždy nutno specifikovat aplikaci, ale také důležitý faktor je používaný materiál.

ŘADA RUSTOP
Řada RUSTOP jsou produkty vyvinuty pro ochranu materiálu proti korozi. Jsou vhodné pro vnitřní i vnější použití
s širokým spektrem použití a doby trvání ochrany. Vybrané produkty jsou i vodou ředitelné. Tvoří olejový nebo
voskový film na povrchu.
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PRŮMYSLOVÉ OLEJE
Průmyslové oleje jsou používány zejména v oblasti údržby. Základní prvky těchto olejů jsou složeny z kvalitních
vstupních surovin, díky kterým můžeme zaručit správnou funkčnost produktů. Přísady obsažené v těchto olejích snižují
opotřebení a zvyšují kvalitu oleje. Disponujeme širokým sortimentem průmyslových olejů ve všech požadovaných
a používaných viskozitách třídy například CLP, HLP, HVLP, H-LPD, VBL, VCL, VDL a dalších, včetně multifunkčních a
speciálních produktů.

OD MYŠLENKY K REALIZACI

TECHNOLOGICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• MIXCOOL 10
Míchací zařízení je určeno pro přípravu vodou mísitelných
chladících a řezných kapalin. Zaručuje správné dávkování
minerálních či syntetických emulzí v předepsaném poměru
bez nutotnosti použití elektrické energie. Výhodou je
možnost plynulé regulace a míchaní kapalin přímo u stroje.

• VACUUM 60
Vacuum 60 má své stále místo při třískovém obrábění a to
všude tam, kde musí být odčerpány staré chladící emulze,
kal, třísky a jemné nečistoty, ale i cizí úkapové oleje plovoucí
na hladině emulze.

• PÁSOVÝ SKIMMER APS 80
Pásový skimmer byl navržen tak, aby jednoduše a účinně
odstranil zbytky úkopového oleje z hladiny chladících
emulzí v nádržích u obráběcích konvenčních a CNC strojů.
Chladicí emulze se tak čistí, nevznikají a nemnoží se v ní
mikroorganismy, prodlužuje se její životnost, chod výroby
a snižuje se zatížení životního prostředí. Oddělovat a
zachycovat lze olejové látky plovoucí také na povrchu
odpoadních vod.

• FILTRAČNÍ TKANINY
Filtrační tkaniny jsou používány tam, kde musí být třísky a
nečistoty při obrábění odděleny od chladící kapaliny. Jsou
součástí pásových nebo bubnových filtrů při filtraci chladicích
emulzí, brusných, honovacích, řezných, válcovacích a
tažných olejů a mycích nebo odmašťovacích směsí. Volba
filtrační tkaniny určuje funkčnost a hospodárnost filtračního
přístroje. Svíčkové filtry mají vysokou kvalitu absorpce
nečistot při nízkém tlaku a teplotě. Výhodou je snadná
výměna a nízká pořizovací cena.
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VÝZKUMNÉ ODDĚLENÍ - LABORATOŘ
Vývoj a výzkum jsou body, které jsou velmi důležité pro správnou funkčnost a harmonii produktů a
proto i my se pyšníme plně vybavenou laboratoří a nejsme tedy odkázáni na externí laboratoře.
Naše moderní přístroje jsou k dispozici všem našim zakázníkům a partnerům neomezeně.

MIKROSKOP BA 310
•
•
•
•
•

zkoumání a stanovení kontaminace kapalin
zkoumání a stanovení kontaminace kapalin
mechanickými nečistotami
vhodný pro detekci opotřebení nástrojů
laboratorní výstupy včetně analýz
vysoký optický výkon při různých úrovních
rozlišení

NICOLET IS10 FT-IR
•
•
•
•
•

spektometer s velkou databází prvků a látek
spektrální odečet, automatická nebo
interaktivní korekce základní linie
vysoce citlivý FTIR spektrometrický systém
pro střední infračervenou oblast
standardní spektrální rozlišení 0,4 cm-1 v
celé oblasti spektra
výstupní protokoly, analýzy, výpočet
statistický spekter

VISKOZIMETR SVM 3001
•
•
•
•

kinematický viskozimetr
stanovení kinematické viskozity při 15°C,
20°C, 40°C a 100°C
stanovení měrné hustoty při 15°C, 20°C a
40°C
výpočet dynamické viskozity a viskozitního
indexu

MICROTAP TTT
•
•
•
•

závitovací jednotka pro měření výkonu
kapalin
TTT analýza a vyhodnocení
měření kroutícího momentu, odporu a
teploty, která vzniká při obrábění
měření a stanovení životnosti nástrojů
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