Keď sa chladiaca a mazacia
látka stáva tekutým nástrojom

Naše služby

Tekutý nástroj –
viac ako chladiaca a mazacia látka.
Faktory ako produktivita, hospodárnosť a kvalita opracovania, závisia
v rozhodujúcej miere od voľby kvality chladiacej a mazacej látky.
V spolupráci s nami dostávate tekutý nástroj: správna chladiaca a mazacia
látka, správne aplikovaná a počas nasadenia správne monitorovaná našim
odborníkom priamo vo Vašej výrobe. Táto kombinácia Vám umožňuje
naplno využiť možnosti Vašich strojov a nástrojov a trvale zlepšovať Váš
výrobný proces.
Za týmto sľubom stoja viac ako štyri desaťročia dlhé skúsenosti v kovospracujúcom priemysle s vynikajúcimi výrobkami a najvyššou spoľahlivosťou,
v odvetví jedinečné výskumné a vývojové oddelenie a technologické stredisko
vybavené najmodernejšími CNC strojmi.
Otestujte nás! Radi Vám ukážeme, čo všetko je možné so správnou chladiacou a mazacou látkou dosiahnuť.

Marc Blaser
CEO Blaser Swisslube AG

Správna chladiaca a mazacia látka,

správne používaná a monitorovaná,

sa stáva tekutým nástrojom.

Kroky ku správnej chladiacej a mazacej látke:
Vaša situácia na mieste

Naša ponuka hodnoty

Naša spolupráca

Vaša pridaná hodnota

Starostlivou analýzou spoznávame Váš výrobný proces
a Vaše požiadavky na chladiace a mazacie látky.

Na základe situačnej analýzy zostavíme z našej palety
chladiacich a mazacích emulzií, rezných a brúsnych olejov
ponuku prezentujúcu hodnotu.

Spoločné ciele sú definované a prijímate náš návrh. Podľa
komplexnosti situácie bude vypracované odporúčanie výrobkov, prievodný test alebo komplexné skúšky.

Vaši a naši odborníci spolu dokumentujú procesné parametre
a merajú výsledky definovaných cieľov.

Zákazníkovi prispôsobená ponuka výrobkov a služieb.

V partnerskej spolupráci dosiahneme vytýčené ciele.

Výrobný proces sledujeme komplexne. Je to základ
úspešnej spolupráce.

Obrázok: Technologické centrum v hlavnom sídle, vybavené najmodernejšími 5 - osovými CNC strojmi. Pod tým vertikálne obrábacie centrum, sústružnícke
a frézovacie centrum, brúska, ako aj najmodernejšie CAD-/CAM systémy.

Transparentné zlepšenie hospodárnosti a kvality opracovania, ako aj zvýšenie produktivity použitím správnej
chladiacej a mazacej látky.
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Naše služby pre optimálne použitie našich výrobkov:
Plánovanie a prestavenie

Monitorovanie

Zákaznícky servis na mieste

Sprostredkovanie vedomostí

Analyzujeme Vašu technologickú vodu, testujeme
znášanlivosť s použitými olejmi, poučíme o správnom
namiešaní, odbornom skladovaní a likvidácii, sprevádzame prácu čistenia strojov a systémových zariadení a
v prípade potreby ponúkame zmiešavacie zariadenia
a meracie prístroje.

Vyhotovíme plány monitorovania, postúpime Vám
naše skúsenosti ohľadne správneho zaobchádzania s
pomôckami, podporíme Vás pri dokumentovaní
nameraných hodnôt, analyzujeme chladiacu a mazaciu
látku vo výrobnom procese. Ak je to potrebné, navrhneme
opatrenia na nápravu.

Naša celosvetová sieť odborníkov Vás podporí pri používaní
chladiacich a mazacích látok. Pri výskyte porúch pomôžu pri
skúmaní príčin a ich odbornom odstránení.

Vyškolíme Vašu obsluhu strojov pre manipuláciu
s chladiacimi a mazacími látkami, pomôžeme pri
uplatňovaní zákonných požiadaviek, ako otázok ku
kartám bezpečnostných údajov a laboratórnych analýz
a podporíme Vás pri zisťovaní výkonového potenciálu
vo Vašej výrobe.

Pridaná hodnota vďaka optimálnym štartovacím
podmienkam.

Pridaná hodnota z High-Tech analýz z laboratória
pre služby zákazníkom.

Obrázok: Priestory laboratória v hlavnom sídle v Hasle-Rüegsau, ktoré boli roku 2011 rozšírené na plochu 3500 m2.

Pridaná hodnota z optimálnych a stabilizovaných
výrobných procesov.

Pridaná hodnota z know-how a do-how.
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Vaša pridaná hodnota z tekutého nástroja:
1. Kvalita obrábania
Konvenčná chladiaca a mazacia látka

2. Hospodárnosť
Chladiaca a mazacia látka Blaser

Konvenčná chladiaca a mazacia látka

Najlepšie výsledky obrábania

Nižšie výrobné náklady

– Najvyššia kvalita povrchu
– Rovnomerne stála kvalita dielov
– Skrátená doba dodatočného obrábania
– Menej nepodarkov

– Dlhšia doba životnosti nástroja
− Menšie opotrebenie nástroja
− Nižšie náklady na nástroje
− Vyššia disponibilita strojov

Chladiaca a mazacia látka Blaser

Správna chladiaca a mazacia látka,

správne používaná a monitorovaná,

Vaša pridaná hodnota z tekutého nástroja:
3. Produktivita
Konvenčná chladiaca a mazacia látka

Chladiaca a mazacia látka Blaser

+

Viac vyrobených súčiastok za rovnaký čas..

Väčšie úbery materiálu
– Znížené časy cyklov, priebežné doby a doby obrábania
– Rýchlejšia návratnosť strojnej investície
– Najvyššia technologická bezpečnosť a stabilita

sa stáva tekutým nástrojom.

Chladiaca a mazacia látka

Priemerné výrobné náklady jedného obrobku*
Konvenčná chladiaca a mazacia látka

Chladiaca a mazacia látka Blaser

Chladiaca a
mazacia látka
0,5%

Personál
60%

Stroje
30%

Nástroje
5%

Rozličné
4,5%

Malý činiteľ nákladov s veľkým účinkom:
Náklady na chladiacu a mazaciu látku

Osobné náklady klesajú

Strojové náklady klesajú

Produktivita

Chladiaca a mazacia látka predstavuje len 0,5 % výrobných nákladov vyrábaného obrobku, ale ovplyvňuje až
95 % výrobných nákladov.

Naše chladiace a mazacie látky dobre znáša pokožka,
ľahko sa používajú a spĺňajú najvyššie nároky na
bezpečnosť na pracovisku.

Naše chladiace a mazacie látky vykazujú veľmi dobrú
materiálovú znášanlivosť vo vzťahu k stroju, nástroju a
obrobku.

Ak sa pomocou chladiacej a mazacej látky skráti doba
cyklu o 5 %, ušetríte 4,5 % na personálnych a strojových
nákladoch.

Výkonné chladiace a mazacie látky od Blaser Swisslube
zvyšujú produktivitu, zlepšujú Vašu hospodárnosť ako aj
kvalitu opracovania.

Viac vyrobených dielov zdravým, motivovaným pracovníkom a menej výpadkov, zapríčinených chladiacou
a mazacou látkou.

Vyššia výroba vďaka lepšej využiteľnosti strojov a
kratším vedľajším časom.

Malá zmena nákladov na chladiace a mazacie látky
môže vyvolať veľkú zmenu v personálnych a strojových
nákladoch.

* hodnoty sa zakladajú na štúdii, ktorá bola vykonaná vo Francúzsku.

Váš partner

Švajčiarska odbornosť

Celosvetovo blízko k zákazníkom

Výskum a vývoj

Technologické centrum

Naši zákazníci nehľadajú len chladiace a mazacie
látky, ale odborného a spoľahlivého partnera pre
oblasť chladiacich a mazacích médií, ktorý im pomôže
optimalizovať výrobný proces. Týmto partnerom chceme
byť my.

Naše výrobky distribuujeme do 55 najväčších priemyselných krajín - všade, kde pôsobia naši zákazníci sme
s nimi na mieste - s 500 pracovníkmi, 4 výrobnými závodmi,
15 dcérskymi spoločnosťami a 46 zastúpeniami.

Za našimi výrobkami stojí vysoko kvalifikovaný výskumný a
vývojový tím a zákaznícky servis s najnovšími metódami
analýz. Inováciou, z laboratória firmy Blaser, je jedinečná
analýza DNA chladiacich a mazacích látok. Pomocou nej
sa v priebehu pár hodín dajú určiť baktérie.

Výrobky sa vo fáze vývoja podrobujú najtvrdším testom
v praxi na najnovších strojoch, takže na trh sa dostávajú
len technicky zrelé chladiace a mazacie látky.

Už viac ako 75 rokov podporujeme najvyššiu kvalitu a
spoľahlivosť, ako aj výrobky s priaznivým pôsobením
na človeka a životné prostredie.

Obrázok: od roku 1936 - hlavné sídlo Blaser Swisslube v Hasle-Rüegsau, Švajčiarsko

Zabezpečujeme spoľahlivú dostupnosť našich výrobkov
a priamu podporu na mieste.

Vyše 70 osôb v spoločnosti Blaser Swisslube kontinuálne hľadá ešte lepšie riešenia.

Pri projektových prácach, so zákazníkmi a partnermi
v priemysle, získavame cenné poznatky pre budúci
vývoj.
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