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Společnost AKNEL Group a.s. založená v roce 2005, je rodinnou společností s výhradně českým 
kapitálem. Díky našim zkušenostem v oblasti speciálních maziv, filtrace, odlučování aerosolů  
a prachových částic, vzduchotechniky, údržby, strojní a zámečnické výroby, získané za dobu svého 
dřívějšího působení na trhu jsme právem považováni za „lídra“. S ohledem na vysoké know-how  
v našich výrobcích jsme i držiteli několika patentových ochranných známek. Právě i díky tomu  
v současné době vlastníme široké portfolio zákazníků z automobilového a strojírenského  
průmyslu.

Hlavní podnikatelská činnost AKNEL Group a.s. již není soustředěna pouze na Českou a Sloven-
skou republiku, ale v současné době máme své obchodní partnery v Maďarsku, Rumunsku, Pol-
sku, Řecku, Slovinsku, Holandsku a Německu. V roce 2018 jsme podepsali distribuční smlouvy 
pro Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko, Rusko a Ukrajinu. Společnost vlastní kvalitní zázemí  
v Chotovinách u Tábora, kde nabízí rozsáhlé skladové a výrobní prostory, disponuje vlastní  
laboratoří. V Plané nad Lužnicí jsou umístěny rozsáhlé prostory office, montážní dílny určené 
pro výrobu odlučovačů aerosolů a technologických zařízení, CNC obráběcími stroji určenými 
pro testování vlastních procesních kapalin.

AKNEL Group a.s. je jedinečným spojením vysoké kvality produktů a širokého spektra služeb 
za optimální ceny. Tým zaměstnanců AKNEL Group a.s. se pravidelně účastní specializova-
ných vzdělávacích programů a školení, jež následně aplikují v praxi a jsou tak svým klientům 
schopni poskytnout plně kvalifikované a odborné služby na míru, dle individuálních požadavků. 
AKNEL Group a.s. je připravena poskytnout Vám ty nejlepší a nejkvalitnější služby v těchto 
oblastech:

›   PRODEJ A SERVIS PRŮMYSLOVÝCH MAZIV

›   PRODEJ A SERVIS TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

›   LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ PROCESNÍCH OLEJŮ A KAPALIN ( MICROTAP TTT )

›   PŘESNÁ STROJNÍ VÝROBA, ZÁMEČNICKÁ VÝROBA A KOVOOBRÁBĚNÍ 

›   FACILITY MANAGEMENT

›   PRODUKTY PRO OCHRANU A PÉČI O POKOŽKU

Pro všechny uváděné činnosti společnost AKNEL Group poskytuje kvalitní a odborný servis, 
který je v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie. Společnost disponuje certi-
fikáty ISO 9001:2001, ISO 14001.

Za AKNEL Group a.s.
Ladislav Jirovský

majitel

ÚVODNÍ SLOVO
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PRŮMYSLOVÁ MAZIVA AKNEL

Již minimálně 10 roků AKNEL Group a.s. vyrábí vlastní speciální průmyslová maziva pro obráběcí procesy. Na-
šimi výrobky jsou naplněny stroje všech světových značek a výrobců a řadí se mezi širokou konkurenci jak v 
Evropě, tak i již Asii. Od samého počátku spolupracujeme s několika zahraničními partnery v oblasti vývoje pro 
Evropský trh s průmyslovými mazivy a základovými oleji. Díky tomuto partnerství jsme mohli zaujmout na trhu 
s průmyslovými mazivy významné postavení. Naše produkty splňují ty nejpřísnější požadavky světových no-
rem, kde prioritou společnosti AKNEL Group je prezentace výrobků šetrných k životnímu prostředí a zdraví lidí,  
na což jsou vynakládány nemalé finanční prostředky.

tak zní motto výzkumného a vývojového oddělení, jež AKNEL 
Group v roce 2013 postavilo. Jde o zcela nové středisko a právě do  
vývoje jsou již delší dobu investovány nemalé finanční částky. Při  
vývoji našich procesních kapalin a olejů spolupracujeme s vývojáři  
z celého světa. Naše výrobky jsou dlouhodobě testovány ve zkušebně  
na našich CNC strojích, která svou rozlohou a strojním vybavením  
patří k největším u nás. Testovány jsou rovněž na nejmodernějším  
přístroji Microtap TTT-Systém PCA 4, který vlastníme jako jediní  
výrobci maziv v České a Slovenské republice.

Výsledky měření a vyhodnocení nám pak udávají jasný směr ve vyu-
žití různých aditiv, aby byl synergicky a plně využit potenciál našich 
výrobků.

Výsledky pravidelně porovnáváme s konkurencí a díky tomu jsme 
neustále s produkty AKNEL v popředí ve výkonnosti v porovnání  
s konkurencí. Každý náš výrobek je před nasazením testován na růz-
ných typech materiálů jak při tváření, tak i při řezání závitů.

Dalšími důležitými testy, kterým musí produkty procházet, jsou ko-
rozní testy a testy na pryže a gumová těsnění. Korozní testy jsou 
prováděny jak ve styku s různými kovovými materiály, tak i testy na 
šponách. Testy na pryže a gumová těsnění jsou prováděna ponoře-
ním těsnění do finálního produktu a po dobu min. 3 měsíců jsou pra-
videlně sledovány.

V současné době má AKNEL Group již stabilizované portfolio pro-
duktů. Produkty společnosti dnes využívají významní producenti  
v automobilovém, strojírenském i ocelářském průmyslu.

Avšak i přes široké spektrum širokého portfolia produktů je po nás 
často vyžadováno, abychom produkt zákazníkovi „ušili na míru“.  
V takovém případě využíváme svých dlouholetých poznatků, boha-
tých zkušeností, vlastní laboratoře a také partnerství s několika  
renomovanými osobnostmi a partnery v Evropě.

Společnost AKNEL Group je díky kvalitě svých výrobků takto schop-
na expandovat na celoevropský trh a poskytovat svým zákazníkům ta 
nejoptimálnější řešení v nejvyšší kvalitě.

ZDROJE JSOU OMEZENÉ, KREATIVITA NIKOLI

A K N E L  P R Ů M Y S L O V Á  M A Z I V A



AG FRIGUO®

PŘEHLED VÝROBKŮ

Široké spektrum našich produktů je vyvinuto na základu kvalitního minerálního oleje a určené pro celoplošné  
nasazení pro třískové obrábění, včetně broušení.
Jedná se tak o produkty, které vybaveny základovým olejem, emulgátory, antikorozními aditivy a případně pro zvý-
šení výkonu jsou použita výkonnostní aditiva.

U výrobků, které se vyznačují vysokým výkonem při obrábění vybraných druhů obráběného materiálu a jeho slitin. 
Obsahují speciální EP/AW aditiva, které podporují proces náročného obrábění, prodlužují životnost nástrojů a vy-
tváří tak mezi obráběným materiálem a nástrojem vrstvu, která maximálně snižuje tření vznikající při obrábění.

Vybrané produkty pro dokončovací operace, pak vynikají svými vynikajícími vlastnostmi při broušení, lapování pří-
padně i honování. I při nízkých koncentracích, která je právě pro tyto dokončovací operace vyžadována, je zaručena 
vynikající ochrana proti korozi, a především pak vynikající vyplachovací schopnost.

SYNTETICKÉ KAPALINY

Moderním trendem v oblasti obrábění a ekologie jsou výrobky, které neobsahují minerální ani rostlinný olej a jedná 
se tak o plně syntetický produkt. Dnes již tyto produkty nejsou určeny pouze pro broušení, neboť zde je vyžado-
ván zcela transparentní produkt, ale i pro třískové obrábění, obrábění, honování a tváření. V kombinaci vybraných  
surovin a aditiv je možno dosáhnout vysokého výkonu a nízké spotřeby.

Procesní, vodou ředitelné kapaliny pro třískové obrábění a broušení. Jde o produkty i bez aminů a kyseliny bori-
té, na bázi minerálních olejů, polo-syntetické a syntetické, přičemž je docílena vysoká životnost s potřebnými 
technickými vlastnostmi. Ve výrobním procesu jsou velmi úsporné nejenom díky pořizovací ceně, ale především 
svou dlouhou životností. Díky použití vybraných surovin je minimalizován vznik kožních alergií člověka.

VLASTNOSTI PROCESNÍCH KAPALIN
>  jemně disperzní - mléčné emulze

>  vysoká stabilita, nepatrné ztráty výnosem

>  velmi odolné vůči mikroorganismům

>  vynikající chladicí účinek

>  velmi dobrá filtrovatelnost

>  extrémně malá pěnivost i při vysokých tlacích čerpadel

>  šetrné pro životní prostředí

>  použití pro různé kvality vod

SERVISNÍ PRODUKTY

Není na světě procesní kapaliny a ani výrobní provoz, kde není nutno použít a aplikovat servisní produkt. Minimálně 
před nasazením nového produktu je nutno celý systém důkladně vyčistit a zbavit možného mikro-bakteriálního 
napadení. Právě na tyto případy je nutno aplikovat servisní produkty s určitým použitím a následným efektem. Před 
aplikací vždy dbejte pokynů uvedených v technických listech jednotlivých produktů.

04 A K N E L  I N D U S T R I A L  L U B R I C A N T S
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Produkt
Minerální

olej
Použití

AG FRIGUO 333 ABF ANO broušení a třískové obrábění • GG, Fe, AL, (Cu)

AG FRIGUO 555 ABF ANO třískové obrábění • GG, Fe, AL, (Cu)

AG FRIGUO 666 ABF ANO výkonné třískové obrábění, spec. aditiva • Fe, AL, (Cu)

AG FRIGUO 777 ABF ANO výkonné obrábění, EP/AW • AL, Fe, (Cu)

Produkt
Minerální

olej
Použití

AG FRIGUO 210 C ANO broušení • Fe, GG

AG FRIGUO 320 C ANO broušení a třískové obrábění • Fe, AL, GG • vhodné pro tvrdou vodu

AG FRIGUO 430 C ANO univerzální pro broušení a třískové obrábění • Fe, AL, GG • vhodné pro tvrdou vodu

AG FRIGUO 540 C ANO univerzální pro náročné třískové obrábění • Fe, AL, GG, (Cr)

AG FRIGUO 630 C ANO velmi náročné třískové obrábění • Fe, AL, Cr

Produkt
Minerální

olej
Použití

AG FRIGUO B 323 ANO broušení a třískové obrábění • Fe, AL, GG

AG FRIGUO B 553 ANO broušení a třískové obrábění • Fe, AL, GG • vhodné pro tvrdou vodu

AG FRIGUO B 643 ANO univerzální pro broušení a třískové obrábění • Fe, AL, (Cu)

AG FRIGUO FA 440 ANO univerzální • Cu, AL, Fe

Produkt
Minerální

olej
Použití

TROYSHIELD SC 1 500 – 1 500 ml/100 l systémový čistič

ACTICIDE MV 14 10 – 35 ml/100 l biocid 

AG 72 AN 10 – 60 ml/100 l antipěnidlo

AG 95 SB 50 – 100 ml/100 l pH stabilizátor

Produkt
Minerální

olej
Použití

AG FRIGUO 215 H ANO broušení • Fe, GG

AG FRIGUO 325 H ANO broušení a lehké třískové obrábění • Fe, AL, GG

AG FRIGUO 545 H ANO broušení a třískové obrábění • Fe, AL, GG

Produkt
Minerální

olej
Použití

AG FRIGUO G 101 ABF NE broušení • Fe, GG

AG FRIGUO G 301 ABF NE broušení a třískové obrábění • Fe, GG, AL

AG FRIGUO G 649 NE náročné obrábění • Fe, GG, AL

AG FRIGUO X 101 ABF NE broušení • SK

AG FRIGUO G 301.N NE náročné broušení / nízká pěnivost • Fe, GG

AG FRIGUO G 201.P NE tváření trubek, obrábění a broušení • Fe

broušení od 3% obrábění od 4% náročné obrábění od 6% tváření od 8%

A K N E L  P R Ů M Y S L O V Á  M A Z I V A
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AG MINUO®

Procesní oleje pro třískové obrábění
Procesní oleje, vodou nemísitelné pro třískové obrábění a broušení. Speciální vlastnosti jednotlivých druhů olejů 
jsou závislé na složení a působení chemických látek v součinnosti použitého druhu základních olejů. Produkty 
se vyznačují prodloužením životnosti nástrojů, minimálním odparem, bez nepříznivých účinků na obsluhu strojů  
a minimálním výnosem. Produkty určené pro třískové obrábění všech druhů materiálů. Vhodné jak pro soustruže-
ní, závitování a hluboké vrtání. Vybrané produkty jsou vybavené EP/AW aditivy pro podporu nejsložitějších procesů 
obrábění jako jsou protahování a hluboké vrtání vysoce legovaných materiálů.

AG EXACUO®

Procesní oleje pro broušení a honování
Technologicky vyvinuté produkty na přesné dokončovací procesy. Jsou vybaveny speciálními aditivy pro snížení 
tvorby mlhoviny a vynikajícím výplachem. Tím je zaručeno při dokončovacích operacích dosažení požadovaného 
povrchu a přesnosti.

AG RUSTOP®

Ochrana proti korozi pro venkovní i vnitřní použití. V produktové paletě naleznete široké spektrum jak pro dlou-
hodobou, tak i krátkodobou konzervaci, ale také vodou ředitelné produkty s minimální tvorbou vrstvy na povrchu 
konzervovaných částí.

AG FORM®

Produkty pro tváření za studena
Speciální procesní maziva vhodné pro beztřískovou výrobu dílů. Tento způsob výroby se řadí v současnosti  
k nejekonomičtější a také nejproduktivnější. Tvářecí, lisovací a tažné oleje jsou vyvinuty tak, aby minimalizovaly 
jejich použití. Specialisté stále vyvíjejí a zdokonalují produkty pro zápustkové kování na bázi grafitu a tlakového 
lití hliníku. Vhodné pro tváření ocelových výlisků. Produkty obsahují kombinaci EP aditiv a v některých případech  
i aktivní síru. Žádné produkty neobsahují chlór ve formě krátkých a středně dlouhých řetězců.

Produkty pro minimální mazání
Použití těchto výrobků je při dělení materiálu a také při samotném obrábění složitých dílců. Jeho výhodou je,  
že obrobek po dokončení procesu obrábění je naprosto suchý a nedochází tak ke ztrátám z výnosu na obrobcích.

Produkty odparné
Vhodné pro lisování a nenáročného tváření, kde je vyžadováno rychlé oschnutí před dalším použitím obrobku nebo 
případně povrchovou úpravou.

Produkty střižné
Použití těchto produktů je při sériové výrobě dílců. Produkty se vyznačují vysokým obsahem aktivních EP přísad, 
které zajišťují nízké opotřebení nástrojů a také minimální otřepy na vyrobených dílcích.

A K N E L  I N D U S T R I A L  L U B R I C A N T S
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Produkt
Visk. 
40°C

Cu Použití

AG FORM AL 246 42 1 přípravek pro minimální mazání • AL

AG FORM FE 343 47 1 přípravek pro minimální mazání • Fe

AG FORM AL 200 1,7 1 odparný olej, tváření, stříhání • AL

AG FORM AL 200 B 2,5 1 odparný olej, výkonné tváření, stříhání • AL

AG FORM EF 052 1,9 1 odparný olej, stříhání • AL, Cu

AG FORM EF 072 2,5 1 odparný olej, stříhání, tváření • Fe, AL, Cu

AG FORM CF 80 Y 80 1 tváření, stříhání • Fe

AG FORM CF 130 X 130 4 tváření, stříhání • Fe

AG FORM CF 260 247 4 tváření, stříhání • Fe, Cr

AG FORM 25 W-S 450 2 tvářecí, lisovací a řezný vodou mísitelný olej • Fe, AL

Produkt
Visk. 
40°C

Cu Použití

AG MINUO 615 15 1 broušení a třískové obrábění • Fe, AL, Cu

AG MINUO 620 20 1 broušení a třískové obrábění • Fe, AL, Cu

AG MINUO 632 32 1 třískové obrábění • Fe, AL, Cu

AG MINUO 713 13 1 hluboké vrtání a ostatní obrábění • Fe, AL, Cu

AG MINUO 814 14 1 hluboké vrtání, třískové obrábění • Fe, AL, Cu

AG MINUO 824 24 1 náročné třískové obrábění, odvalování a protahování • Fe, AL, Cu

AG MINUO 855  55 3 náročné třískové obrábění, odvalování a protahování • Fe, AL,

AG MINUO 912 12 3 velmi náročné třískové obrábění, lisování a tažení • Fe

Produkt
Visk. 
40°C

Cu Použití

AG EXACUO 304 5,5 1 broušení, honování • SK, Fe, AL

AG EXACUO 405 5 2 jemné broušení a honování • Fe, AL

AG EXACUO 506 6 1 speciální plně syntetický olej na bázi PAO, určený pro broušení HM

AG EXACUO 509  9 1 broušení a třískové obrábění • Fe, AL, Cu

AG EXACUO 608 8 1 výkonné broušení, tvarové broušení • SK, Fe, AL

Produkt
Visk. 
40°C

Cu Použití

AG MINUO C 940 43 1 hluboké vrtání, protahování - náročné obrábění • Fe, Cr, AL, Cu

AG MINUO C 990 96 1 hluboké vrtání, protahování – velmi náročné obrábění • Fe, Cr, AL, Cu

AG MINUO C 9031  310 4 náročné třískové obrábění, odvalování a protahování • Fe, Cr

AG MINUO C 9054 450 4 velmi náročné obrábění, lisování a tažení • Fe, Cr

Produkt
Visk. 
40°C

Cu Použití

AG RUSTOP 189 6   min. 3 měsíce / in konzervace

AG RUSTOP 206 2,1   min 6 měsíců / in DWF - vodu vytěsňující konzervace

AG RUSTOP 312 3,1   min. 12 měsíce / in DWF - vodu vytěsňující konzervace

AG RUSTOP 60 WE 60   min. 1 měsíc / in vodou mísitelná konzervace

AG RUSTOP P-WP2 27   min. 3 měsíce / in vodou mísitelná konzervace, vhodná i jako ochrana při svařování

A K N E L  P R Ů M Y S L O V Á  M A Z I V A
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AG CLEAN®

Tyto produkty se vyznačují vysokou účinností a také svými úspornými vlastnostmi pro odmašťování, což je velmi 
důležitou částí ve výrobním procesu. Jsou určeny pro ruční mytí, mycí stoly a také pro automatizované linky. Při 
výběru je vždy nutno nejen přesně specifikovat, na jaký proces má být produkt použit, ale také jaké druhy materiálů 
je nutno odmastit.

Produkt
Visk. 
40°C

Cu Použití

AG CLEANER 56 1,6 1 čistič za studena na bázi speciálních uhlovodíků, bez aromátů

AG CLEANER W-90 - 1 vodou mísitelný čistič, aplikace za tepla • Fe, AL

AG CLEANER FLOOR - 3 vodou mísitelný čistič, určen na aplikace mytí podlah  

AG CLEANER MACH - 1 vodou mísitelný průmyslový čistič strojů, použitelný za studena

AG CLEANER UNI - 4 silný, vodou mísitelný průmyslový čistič, použitelný za tepla

AG CLEANER FE - 3 silný, vodou mísitelný průmyslový čistič, použitelný až do teploty 80 °C

AG CLEANER AL - 1 vodou mísitelný průmyslový čistič na neželezné kovy, použitelný až do teploty 80 °C

OSTATNÍ KAPALINY A PRŮMYSLOVÉ OLEJE

AG WAYLUBE®

Produkty pro mazání kluzných a vodicích ploch.  Za použití vysoce kvalitního základového oleje a kombinace speci-
álních přísad bylo dosaženo vysokého mazacího výkonu a zamezení „STICK-SLIP“ efektu. Jsou optimálně vhodné 
při použití procesních vodou mísitelných kapalin „AG“ jelikož zde nedochází k emulgování do kapalin.

Produkt
Visk. 
40°C

Třída Použití

AG WAYLUBE         
46, 68,100, 150, 220

46, 68,
100,150

220
CGLP

oleje určené pro kluzná vedení, vyrobené z kvalitních základových olejů dle 
DIN 51502. Zajišťují plynulé a přesné pohyby součástí strojů, 
nedochází k efektu „STICK-SLIP“.

AG PRODUKTY PRO SLÉVÁRNY
Tlakové lití je nejdůležitější technologií výroby hliníkových odlitků. Principem výroby je vstřikování roztavené slitiny 
do dutiny kovové formy pod vysokým tlakem. Za těchto podmínek je zapotřebí zajistit dostatečnou otěru schopnost 
mezi stěnami forem a finálních výrobků. Tyto požadavky splňují námi vyvinuté produkty, které zajišťují vše co zá-
kazníci a technologie procesu vyžadují.

Produkt Použití

AG HFC 138  nehořlavá hydraulická kapalina na bázi glykolů typu HFC

AG FRIGUO G 10 KM  oplachování Al odlitků

AG FRIGUO G 20 KM  oplachování Al odlitků, nízká pěnivost

A K N E L  I N D U S T R I A L  L U B R I C A N T S
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PRŮMYSLOVÉ OLEJE
Tato maziva jsou používány především v oblasti údržby. Jsme si plně vědomi, že 100% funkčnost výrobních pro-
středků je zárukou bezproblémového výrobního procesu a z tohoto důvodu jsou kladeny vysoké požadavky na pou-
žívané vstupní suroviny a konečnou kvalitu vyprodukovaných olejů. Základem jsou kvalitní rafinované ropné oleje, 
obsahující přísady podle druhu použití (vysokotlaké, proti oxidaci, korozi, opotřebení, pěnivosti atd.). Disponujeme 
širokým sortimentem průmyslový olejů ve všech požadovaných a používaných viskozitách třídy např.: CLP, HLP, 
HVLP, H-LPD, VBL, VCL, VDL a dalších, včetně multifunkčních a speciálních produktů.

Produkty zde uvedené představují pouze část našeho sortimentu. Náš sortiment obsahuje všechna běžná průmyslová maziva třídy C, HLP, 
H-LPD, HVLP, CLP, včetně ostatních průmyslových maziv. Na vyžádání vám připravíme komplexní nabídku požadovaného sortimentu.

Produkt
ISO     
VG

Třída Použití

HM
10, 22, 32,
46, 68, 100

10
22
32
46
68

100

HLP

Hydraulické oleje s přísadami proti stárnutí, antikorozní ochrany, zlepšení odolnosti, 
deemulgující. Hydraulické oleje HLP dle DIN 51524-2 (10, 22, 32 - zimní provoz, 
32, 46 - celoroční, 68, 100 - letní provoz).

HV
32, 46, 68

32
46
68

HVLP
Silně rafinované ropné oleje s přísadami proti opotřebení, oxidaci, korozi a pěnění 
dle DIN 51502, 51524 (32 - zimní provoz, 32, 46 - celoroční, 68 - letní provoz).

H-LPD
22, 32, 46, 68

22
32
46
68

HLPD
Hydraulické oleje výkonnostní skupiny HM, umožňující rozptýlení vody, oxidačních nečistot 
a dalších příměsí dle DIN 51524-2 (22, 32 - zimní provoz, 32, 46 - celoroční, 68 - letní provoz).

HM
22 ZF, 32 ZF

32
46

HLP 
CLP

Hydraulické oleje s bezpopelnou přísadou zlepšující proti oděrové vlastnosti dle DIN 51524-2. 
Přesahují běžnou kvalitu skupiny HM (HLP).

Produkt
ISO     
VG

Třída Použití

OL
10, 22, 32,
46, 68, 100

10
22
32
46
68

100

HL
CL

Hydraulické a oběhové (strojní oleje) s přísadami proti stárnutí, antikorozní ochrany a zlepšení 
odolnosti. Hydraulické oleje HL dle DIN 51524-1 a oběhové oleje CL dle DIN 51527-2.

Produkt
ISO     
VG

Třída Použití

GEAR
100, 150, 220,
320, 460

100
150
220
320
460

CLP
Průmyslové převodové oleje na bázi ropných olejů, snižující tření.
Splňují požadavky dle DIN 51517-3 CLP.

Produkt
ISO     
VG

Třída Použití

MULTI
46, 68, 100,
150, 220

100
150
220
320
460

CGLP 
HLP 
CLP

Multifunkční oleje splňující třídu CGLP, HLP a CLP dle DIN 51502. Lze je použít v případě 
mísitelnosti jednotlivých náplní ve stroji nebo, v rámci sjednocení produktů.

A K N E L  P R Ů M Y S L O V Á  M A Z I V A
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FACILITY MANAGEMENET

Facility Management můžeme aplikovat na dvě skupiny potencionálních uživatelů. První skupinu tvoří investoři 
a developerské organizace. Druhá skupina se skládá z vlastníků průmyslových objektů a firem. Pokud shrneme 
cílovou skupinu Facility Managementu, jedná se o větší firmy s větším počtem zaměstnanců.

CO JE TO FACILITY MANAGEMENT…
Facility Management je poměrně nový obor nebo metoda, ale ve svém principu je starý jako lidstvo samo. Význam 
jednotlivých slov znamená, facility - snadnost, dovednost, výhodu, vhodné zařízení a management – vedení, správa, 
řízení. Tento obor má však po celém světě mnoho definicí, v češtině dokonce speciální výraz nemáme. Všechny vysvět-
lení však modifikují původní vysvětlení asociace IFMA: Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky  
a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických 
věd. Její aplikací organizace dosahují úspor výrobních a skladovacích ploch a nákladů ve výši až 30 %.

CÍLE FACILITY MANAGEMENTU…
Každá společnost si zajišťuje svůj plynulý chod. Čím menší firma, tím je správa a činnost snadnější. Problém na-
stává tehdy, pokud vzrůstá vliv firmy a její obrat. Poté je správné fungování společnosti prioritní. A zaměstnanci i 
vedení společnosti potřebují pro kvalitní práci několik služeb, aby se mohli věnovat svému oboru a činnosti. Tyto 
služby zajišťují zázemí, což převážně znamená, že zajišťují prostředí, ve kterém pracují jednotliví zaměstnanci i 
vedení společnosti. Patří mezi ně například optimální využívání všech technologií v budově či zajištění kvalitních 
služeb v objektu. Všechny tyto činnosti zajistí právě facility management. Vedoucí facility manager pak namixuje 
optimální vyvážení těchto služeb za minimální náklady.

Všeobecně známá definice: Prioritou Facility Managementu je posílit v organizaci ty procesy, pomocí nichž praco-
viště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celko-
vému úspěchu organizace.

V současné době již nestačí zákazníkovi dodat požadované produkty, ale zákazník žádá nejenom produkty, ale i 
služby, které s dodávanými produkty úzce souvisí. Proto jsme pro vás připravili nejenom jednotlivé služby, ale i 
komplexní soubory, které lze nastavit podle potřeb zákazníka.

A K N E L  I N D U S T R I A L  L U B R I C A N T S
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TOTAL FLUID MANAGEMENT

Je služba, která představuje v oblasti procesních kapalin, olejů a veškerých maziv komplexní řešení přímo na 
místě u zákazníka. V praxi to znamená převzetí celé správy olejového hospodářství externí firmou. Jejím úkolem 
je po převzetí zajistit komplexně službu přes objednávky, dodávky, plnění strojů, evidenci všech příjmů a výdejů. 
Výsledkem těchto činností je vyšší efektivita při používání maziv a celkové snížení nákladů na mazání, opravy  
a údržbu strojů a zařízení. Velkou výhodou je fakturace jedenkrát měsíčně za provedené služby a spotřebované 
produkty v daném období. TFM je filosofie, jejíž podstatou jsou kvalitní poradenské služby.

MODERNÍ SLUŽBY
Musí být komplexní, přesto však jsou přizpůsobeny podle individuálních požadavků a potřeb zákazníka. K tomuto 
slouží rozložení služby do jednotlivých stavebních kamenů, které může zákazník využívat dle svého výběru nebo 
je může spojit do menších celků dle potřeby. Každý zákazník tak sám rozhoduje o rozsahu prací a době trvání  
spolupráce. Tím tak získá neustálý a dokonalý přehled o svých nákladech. Kontrola je nezbytná k zajištění výrob-
ních procesů a cílů společnosti. TFM je rozloženo do čtyř úrovní, přičemž samotný obsah prací si zákazník poskládá  
ze stavebních kamenů.

>  ÚROVEŇ 1   TFM Free - převzetí dodávek výrobků    

>  ÚROVEŇ 2   TFM Basic - převzetí služeb a výrobků

>  ÚROVEŇ 3   TFM Medium - zahájení fáze optimalizace výrobků a péče o produkty

>  ÚROVEŇ 4   TFM Optimum - řešení na míru optimalizace nákladů a procesů

STAVEBNÍ KAMENY
V současné době již nestačí zákazníkovi dodat požadované produkty, ale zákazník žádá nejenom produkty,  
ale i služby, které s dodávanými produkty úzce souvisí. Proto jsme pro vás připravili nejenom jednotlivé služby,  
ale i komplexní soubory, které lze nastavit podle potřeb zákazníka.

M
Čištění strojů,dopravníků

a nádrží

 J
Přístroje a tech.

vybavení

K
Management

zajištění jakosti

 L
Software

 F
Likvidace

G
Pračky

 H
Produkty
a výrobky

I
Dokumentace
a vyhodnocení

 A
Měření, údržba
a dokumentace

B
Výměna

produktů

 C
Olejový servis

kontrola plnění

D
 Filtry

filtrační materiály

E
Skladování

příjem / výdej

A K N E L  P R Ů M Y S L O V Á  M A Z I V A
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TFM - FREE KONSIGNAČNÍ SKLAD

Je jednou ze širokého spektra nabízených služeb, která pomůže zákazníkovi snížit ekonomické zatížení na 
skladových zásobách. Konsignační sklad je tak skladem, ve kterém je uloženo zboží ve vlastnictví dodavatele. 
Základním rozdílem proti standardním skladům je proces příjmu a výdeje zboží, kdy naskladnění materiálu re-
alizuje dodavatel na základě optimalizace závozů skladů a pohybu zboží na těchto skladech. Výdej pak realizuje 
odběratel a informaci o výdeji (spotřebě) materiálu předává dodavateli.
Samostatná fakturace za odebraný materiál (produkty) probíhá proti jednotlivým výdejům ze skladu, nebo sou-
hrnnou fakturou za celý uplynulý měsíc na základě evidence o výdeji. Samostatná objednávka se v procesu prá-
ce s konsignačním skladem nevyžaduje, je nahrazena dokumentem „stav skladu“ nebo dokumentem „výdejka“.

KOMPLEXNÍ SLUŽBA SESTAVENÁ PODLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA 
Z JEDNOTLIVÝCH PODDODÁVEK
>  Vedení skladu - příjem, výdej

>  Emulze - plnění a doplňování nádrží, kontrola, měření a korektura hodnot

>  Oleje - plnění a doplňování

>  Monitoring - pravidelné analýzy a rozbory produktů a následné vyhodnocení

>  Evidence - prostřednictvím softwaru SDC+ (Secure Data Control) 

    evidence naměřených hodnot a provedených úprav, každodenní evidence spotřeby 

    pro jednotlivé provozy, střediska, jednotlivé stroje a produkty. 

    On-line přístup zákazníkům zajištěn prostřednictvím internetu.

>  Filtry, filtrační materiály - dodávky, skladování, výměna

>  Pračky - plnění, kontrola, doplňování, výměny

>  Optimalizace - sjednocení produktů, výběr, návrh a zavedení optimálních produktů

>  Recyklace - pravidelná filtrace emulzí a olejových náplní

>  Přístroje - vybavení provozů potřebným technickým vybavením

>  Management - pravidelná koordinace a vzájemná konzultace prováděných činností

>  Likvidace - zajištění likvidace odpadů prostřednictvím smluvních partnerů

>  Fakturace - 1 x měsíčně

PŘÍMÉ PŘÍNOSY SLUŽBY TFM
>  snížení nákladů na údržbu

>  odborná péče důkladně vyškoleného personálu

>  komplexní zajištění dodávek produktů jedním dodavatelem

>  žádné vlastní skladové zásoby

>  měsíční fakturace pouze za skutečně spotřebované produkty

>  možná kontrola spotřeby na společnost / středisko / stroj / produkt

>  optimalizace životnosti provozních olejových náplní a procesních kapalin

>  využití vlastního personálu pro vlastní výrobní proces

>  online kontrola spotřeb prostřednictvím internetu

A K N E L  I N D U S T R I A L  L U B R I C A N T S
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SECURE DATA CONTROL

STATISTIKY A EVIDENCE

Stavební kámen (L) je speciální SW program (SDC+) využívaný pro evidenci strojů, skladových zásob, příjmů,  
výdejů a dalších záznamů spojených s činnostmi prováděnými ve spojení s TFM. V dnešní době je již tato činnost bez  
tohoto SW nepředstavitelná, jelikož veškerá data jsou následně využívána pro nastavení dalších procesních 
postupů, odhalení různých nestandardních anomálií ve spotřebě, nastavení optimálních skladových zásob a v 
neposlední řadě vyhodnocování ekonomických přínosů vyplívající z činnosti TFM.

POPIS ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

Přesná evidence skladování je předností tohoto programu vzhledem k příjmům nebo výdejům produktů a jejich 
pohybů s denní přesností i několik roků zpátky.

STATISTIKY MĚSÍC / ROK
>  spotřeba produktů celkově: firma / středisko

>  spotřeba produktů jednotlivě: firmy / středisko

>  spotřeba produktů na jednotlivý stroj

>  spotřeba produktů pro vybrané stroje

>  vlastní zobrazení

EVIDENCE
>  databáze strojů na firmu po střediscích

>  veškeré náplně na jednotlivý stroj

>  skladový příjem + výdej

>  stav skladových zásob

>  minimální nastavení skladových zásob

>  denní údržba mazacího produktu na stroj

>  údržba filtru na stroj

>  údržba náhradního dílu na stroj

A K N E L  P R Ů M Y S L O V Á  M A Z I V A



14

CLEANING MACHINERY SERVICE

Je velmi důležitou součástí TFM, neboť firmy, které provádí pravidelné a kvalitní čištění ve svých provozech, 
dnes vykazují značné úspory na opravách a údržbě strojů oproti době, kdy se čištění strojů nevěnovala dosta-
tečná pozornost. Dnes však již mohou prokazatelně dokázat, že investice do čištění strojů je úsporou finančních 
prostředků. Samotné čištění strojů a technologických celků provádíme v součinnosti se strojní údržbou nebo 
obsluhou zařízení. K čištění pak využíváme vysokotlakou techniku s využitím horké vody nebo páry a vysoce 
výkonné vysavače.

PŘEHLED SLUŽEB
>  čištění nádrží strojů a zařízení

>  čištění pracovních prostorů obráběcích strojů

>  čištění dopravníků a podavačů

>  příprava nádrží před výměnou provozních náplní

>  následné plnění nádrží provozními kapalinami 

>  filtrování kapalin / olejů

>  úklid kolem stroje po čištění

A K N E L  I N D U S T R I A L  L U B R I C A N T S
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OLEJOVÝ SERVIS

Obsahuje služby zaměřené na činnosti olejového hospodářství zákazníka. Činnosti olejového servisu jsou tak přímo  
namířeny na zlepšování kontroly procesů s mazáním strojů u provozních náplní. Jsou to například hydraulické oleje, 
kluzné oleje, vřetenové oleje a podobně. Do této služby lze pak i zařadit ošetřování řezných a brusných olejů. Základ-
ními činnostmi v této oblasti u zákazníka jsou pravidelné kontroly stavu olejových náplní u strojů, doplňování olejo-
vých náplní dle mazacích plánů, odebírání vzorků pro rozbory, filtrování a v neposlední řadě pak samotná evidence.

FILTRACE OLEJŮ
Představuje ekonomicky výhodnou komfortní službu v olejovém hospodářství. Každé zvýšení čistoty oleje je ve výsled-
ku krokem k úsporám. Čistota olejů a maziv je velmi důležitá a má nepřímo vliv i na životní prostředí. Princip filtrace 
spočívá v odstraňování jemných pevných částic, které mohou za podstatnou část poruch strojů a zařízení týkajících 
se hydraulických systémů, ventilů, znečišťování filtrů a mohou též způsobovat netěsnosti uzavřených okruhů. Dalším 
významným prvkem je odstranění vody z oleje. Voda se v oleji může vyskytovat jak přirozeným absorbování vlhkosti  
ze vzduchu, tak i používáním procesních kapalin ve strojích.

>  ODSTRANĚNÍ MECHANICKÝCH NEČISTOT A VODY
>  Filtrací

>  Odstředěním

>  ODBĚR VZORKŮ K STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ
>  Obsah mechanických nečistot

>  Obsah vody

>  Viskozita

Díky komplexní analýze jsme pak schopni navrhnout a následně realizovat další postup 
k úplné spokojenosti zákazníka.

A K N E L  P R Ů M Y S L O V Á  M A Z I V A



SPOLEČNÉ CESTY K ÚSPĚCHU

Vyvíjíme, vyrábíme a shromažďujeme naše nezávislé systémy, centrální systémy a celková řešení pro zpraco-
vatelský průmysl v souladu s metodou „Všechno z jedné ruky“.
Jsme schopni Vám nabídnout celou řadu tradičních i moderních technologií filtrace, manipulace s třískami v na-
šich třech obchodních oblastech: filtrace kapalin, odstraňování třísek, olejové mlhy a oleje, prašných nečistot.

NAŠE MOŽNOSTI

>  MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ PROCESNÍCH KAPALIN
Je určeno pro přípravu vodou mísitelných chladicích a řezných kapalin. 
Zaručuje správné dávkování minerálních či syntetických emulzí v přede-
psaném poměru bez použití elektrické energie. Výhodou je možnost ply-
nulé regulace a míchání kapalin přímo u stroje. 

>  ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚKAPOVÝCH OLEJŮ
má své stálé místo při třískovém obrábění a to všude tam, kde musí být 
odčerpány staré chladicí emulze, kal, třísky a jemné nečistoty, ale i cizí 
úkapové oleje plovoucí na hladině emulze.

>  PÁSOVÉ ODLUČOVAČE ÚKAPOVÝCH OLEJŮ
jsou navrženy tak, aby jednoduše a účinně odstranily úkapové oleje z hla-
diny chladicích 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 povr-
chu odpadních vod.

>  FILTRAČNÍ TKANINY A PATRONOVÉ FILTRY
Filtrační tkaniny jsou používány tam, kde musí být třísky a nečistoty při 
obrábění odděleny od chladicí kapaliny. Jsou součástí pásových nebo 
bubnových filtrů při filtraci chladicích emulzí, brusných, honovacích, řez-
ných, válcovacích a tažných olejů a mycích nebo odmašťovacích směsí. 
Volba filtrační tkaniny určuje funkčnost a hospodárnost filtračního pří-
stroje. Svíčkové filtry mají vysokou kvalitu absorpce nečistot při nízkém 
tlaku a teplotě. Výhodou je snadná výměna a nízká pořizovací cena.
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