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FRIGUO C TERMÉKCSALÁD
A FRIGUO C egy félszintetikus hűtő-kenő folyadék család, mely magas bio-stabilitású még a kevésbé kedvező
gyártási körülmények között is, így garantálva a folyadék hosszabb élettartamát. A FRIGUO C család nagyon jó
öblítési képességgel rendelkezik és különösen alkalmas öntöttvas és acél megmunkálására.

FRIGUO H TERMÉKCSALÁD
A FRIGUO H egy félszintetikus hűtő-kenő folyadék család magasabb teljesítménnyel, ezért megmunkálandó
anyagok széles köréhez alkalmazható. A teljesítménynövelő adalékok kombinációja lehetővé teszi a
legnehezebben megmunkálható anyagok forgácsolását is.

FRIGUO DFX TERMÉKCSALÁD
A FRIGUO DFX egy vízben oldódó hűtő-kenő folyadék család mely a lehetséges legkisebb bőrirritáció jegyében került
kifejlesztésre. Előnyei a magas teljesítmény, nagyon alacsony habzás és sokoldalúság. Az DFX család alkalmazható univerzális
megmunkálásokhoz és nagyon igényes műveletekhez, mint pl. az alumínium megmunkálás.

FRIGUO G TERMÉKCSALÁD
A FRIGUO G család tagjai olaj-mentes, szintetikus folyadékok, nagyon alacsony habzásra karakterizálva. A
termékek nem csak köszörüléshez, hanem igényes forgácsolási feladatokhoz is használhatók. Előnyük az ásványi
olaj alapú termékekkel szemben a teljes áttetszőség, mosóképesség és a köszörűkő tisztasága.

AZ ÖTLETTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG

MINUO TERMÉKCSALÁD
A MINUO termékek vízzel nem hígítható megmunkáló olajok forgácsoláshoz. A termékeket a szerszám élettartamának
meghosszabbítása, a minimális párolgás, a gépkezelőkre gyakorolt káros hatások hiánya és a minimális kihordás
jellemzi. Alkalmasak a legtöbb anyag megmunkálására és többük EP/AW adalékolással is rendelkezik.

EXACUO TERMÉKCSALÁD
Az EXACUO egy technológiailag kifejlesztett termékcsalád a legpontosabb műveletekhez. A termékeket speciális
adalékokkal látják el, amelyek csökkentik az aeroszolok képződését, és kiváló öblítési képességgel rendelkeznek. Ennek
a kombinációnak köszönhetően elérhető az ezekhez a műveletekhez szükséges pontosság és természetesen a felület
minősége.

WAYLUBE TERMÉKCSALÁD
A WAYLUBE termékcsalád csúszó és vezető felületek kenésére szolgál. A kiváló minőségű alapolaj és speciális adalékok
kombinációjának alkalmazásával magas kenési teljesítményt értek el. Optimálisan alkalmazhatók az „AG” termékeink
vízzel elegyedő folyadékaihoz, mivel ebben az esetben folyadékokban nem történik be emulgeálás.
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FORM TERMÉKCSALÁD
A FORM egy speciális folyamat kenőanyag sorozat, amely alkatrészek forgácsmentes gyártására alkalmas. Az olajokat
alakításra, préselésre, húzásra és más, hasonló speciális alakítási műveletekre fejlesztették ki. A FORM vonal tagjai EP
adalékokat és egyes esetekben aktív ként is tartalmaznak a teljesítmény növelése érdekében.

CLEANER TERMÉKCSALÁD
A CLEANER egy olyan termékcsalád, amelyet a lehető legnagyobb hatékonyságra terveztek, hogy gazdaságos
zsírtalanító tulajdonságaikkal minden követelményt kielégítsenek. Manuális zsírtalanításra, alkatrészmosó
berendezésben és alagút rendszerű automata berendezésekhez tervezve. A megfelelő termék kiválasztásakor mindig
fontos meghatározni a kívánt alkalmazást és a zsírtalanítani kívánt nyersanyagot.

RUSTOP TERMÉKCSALÁD
A RUSTOP egy olyan termékcsalád, amelyet az anyagok korrózió elleni védelmére fejlesztettek ki. A termékek beltéri és
kültéri felhasználásra alkalmasak, széleskörű alkalmazásokkal és védelmi időtartammal. A kiválasztott termékek
vízoldhatóak is. Olaj- vagy viaszfóliát képeznek a védeni kívánt alkarészek, munkadarabok felszínén.
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IPARI OLAJOK
Az ipari olajok főleg a karbantartás területén használatosak. Ezeknek az olajoknak az alapelemeit kiváló minőségű
alapanyagok alkotják, garantálva ezzel a termékek megfelelő működését. A bennük lévő adalékok csökkentik a kopást
és növelik az olaj minőségét. Széleskörű ipari olajok állnak rendelkezésre az összes szükséges és használt viszkozitási
osztályban (beleértve a CLP, HLP, HVLP, H-LPD, VBL, VCL és VDL), valamint többfunkciós és speciális termékek.
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TECHNOLÓGIAI TARTOZÉKOK

• MIXCOOL 10
A Mixcool 10 keverőkészüléket a vízzel elegyedő
hűtőfolyadékok szakszerű bekeverésére terveztük.
Garantálja az ásványi vagy szintetikus emulziók megfelelő
adagolását az előírt arányban, anélkül, hogy áramot
kellene használni.

• VACUUM 60
A Vacuum 60 kiválóan használható olyan esetekben, ahol
szükség van régi hűtőemulziók, iszap, forgácsok és finom
szennyeződések, valamint az emulzió felszínén lebegő
idegen olajok kiszivattyúzására.

• BELT SKIMMER APS 80
Ezt a szalag leválasztót úgy terveztük, hogy egyszerűen és
hatékonyan távolítsa el az idegen olajat a hagyományos
szerszámgépek és CNC gépek tartályaiban lévő
hűtőemulziók felületéről. A hűtőemulzió így megtisztul és
az anaerob mikroorganizmusok nem szaporodnak benne,
így meghosszabbodik az élettartama és csökken a
környezeti terhelés. Szennyvizek felszínén úszó olajok
szintén megfoghatók és elválaszthatók.

• SZŰRŐANYAGOK
Szűrőszöveteket használnak olyan esetekben, amikor a
forgácsot és a szennyeződéseket el kell különíteni a
hűtőfolyadéktól a megmunkálási műveletek során. Szíjvagy dobszűrőkben használták őket hűtőfolyadék-emulziók,
köszörülés, hónolás, vágás, hengerlés és húzás, valamint
munkadarabok mosása vagy zsírtalanítása során. A
szűrőszövet kiválasztása meghatározza a szűrőkészülék
funkcionalitását és hatékonyságát. A gyertyaszűrők
ideálisak a szennyeződések alacsony nyomáson és
hőmérsékleten történő szűrésére. Egyik előnyük, hogy
könnyen cserélhetők és alacsony vételárral rendelkeznek.
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KUTATÁSI OSZTÁLY - LABOORATÓRIUM
A kutatás és fejlesztés olyan pontok, amelyek nagyon fontosak a termékek megfelelő funkcionalitása
és összhangja szempontjából. Büszkén mondhatjuk, hogy teljesen felszerelt laboratóriumunk van,
ezért nem függünk a külső laboratóriumoktól. Minden ügyfelünknek és partnerünknek korlátlan
hozzáférése van modern eszközeinkhez.

MIKROSCOPE BA 310
•
•
•
•
•

hűtőfolyadékok szennyeződéseinek
vizsgálata és meghatározása
folyadékban lévő mechanikai
szennyeződéses vizsgálata és meghatározása
alkalmas a szerszámkopások kiderítésére
laboratóriumi eredmények, beleértve az
elemzéseket
nagy optikai teljesítmény

NICOLET IS10 FT-IR
•
•

•
•

spektrométer az elemek és anyagok nagy
adatbázisával
rendkívül érzékeny FTIR spektrometrikus
rendszer, amelyet a középső infravörös
régióhoz terveztek
standard spektrális felbontás 0.4 cm-1 a
teljes spektrális régióban
kimeneti protokollok, elemzések és
statisztikai spektrumok kiszámítása

VISCOMETER SVM 3001
•
•
•
•

kinematikai viszkozitásmérő
kinematikai viszkozitás meghatározása 15 °C,
20 °C, 40 °C és 100 °C-on
sűrűség meghatározása 15 °C, 20 °C és
40 °C-on
dinamikus viszkozitás és viszkozitás
kiszámítása

MICROTAP TTT
•
•
•
•

vizsgáló berendezés a folyadékok
teljesítményének vizsgálatára
TTT elemzés és értékelés
a megmunkálás során fellépő nyomaték,
ellenállás- és hőmérséklet mérése
a szerszám élettartamának mérése és
meghatározása
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