Naše služby

Vaša pridaná hodnota
Keď sa chladiaca a mazacia látka stáva tekutým nástrojom.

– Od situačnej analýzy po cenovú ponuku
Každá situácia klienta je jedinečná. Zistením skutkového stavu vytvárame základ pre úspešnú spoluprácu. Analyzujeme Vašu situáciu
a poukážeme na možnosti, ako môžete získať výrazne viac.

Správne použité a monitorované:
– Plánovanie a zmena - prestavenie
Sme tu pre Vás od začiatku, sprevádzame Vás pri obstarávaní
chladiacich a mazacích látok a podporujeme Vás pri odsávaní,
čistení a dopĺňaní.

– Monitorovanie
Naši špecialisti a vyladený sortiment príslušenstva zabezpečujú, že
použitá chladiaca a mazacia látka
funguje k Vašej plnej spokojnosti. Nepriaznivý vývoj sa včas rozpozná
a aktuálne odstráni.

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

Početné praktické testy v našom technologickom stredisku
ukazujú, ako tekutým nástrojom môžete ovplyvniť produktivitu, hospodárnosť a kvalitu opracovania a tým zvýšiť Vašu
konkurencieschopnosť.

– Výsledky obrábania v najvyššej kvalite
Konštantne vysoká kvalita povrchov, znížený čas dodatočného opracovania a menej nepodarkov aj pri dlhých cykloch, ako aj pri sériovej
výrobe.

– Znížené náklady na nástroj
Opotrebenie nástroja sa značne zníži a tým sa predĺži životnosť.

– Lepšia rentabilita investície do stroja
Optimálne využitie strojov vďaka vyššej dostupnosti a kratším
prestojom.

– Väčší úber materiálu a najvyššia technologická
bezpečnosť
Zvýšenie posuvov a reznej rýchlosti, vyššie otáčky a dlhodobo stabilné
procesy obrábania.

– Znášanlivosť so strojmi

Od chladiacej a mazacej látky k tekutému
nástroju

Vďaka kvalitným základným minerálnym olejom a prísadám
neškodným pre stroje.

Požiadavky trhu a najlepšia možná znášanlivosť výrobkov
pre človeka a životné prostredie sú naším stimulom od
založenia firmy v roku 1936. Za našimi výrobkami stojí moderný výskum a vývoj a technologické centrum špecializované
na najnovší vývoj v odvetví. Naši špecialisti poskytujú
zákazníkom podporu svojím know-how s cieľom plne
využiť potenciál Vašich strojov a nástrojov a optimalizovať
hospodárnosť, produktivitu, ako aj kvalitu opracovania pri
Vašich výrobných procesoch. Výrobný proces si všímame
komplexne.
Tak sa naše chladiace a mazacie látky stávajú faktorom
úspechu, ktorým je tekutý nástroj.

– Praktické sprostredkovanie vedomostí
Školeniami, špecifickými pre odbor, Vás podporíme pri optimálnej
aplikácii našich výrobkov. Postúpené know-how prispieva k efektívnemu využívaniu vlastností výrobku.

Stáva sa tekutým nástrojom:

– Nižšia spotreba
Vďaka dobrej stekavosti a nízkej miere tvorby hmly a pary sa vynáša
menej chladiacej a mazacej látky, čím klesá potreba dopĺňania.

– Znížené náklady na čistenie a likvidáciu
Dlhou dobou životnosti výrobkov sa znižujú náklady na čistenie a
napĺňanie strojov, ako aj na likvidáciu starej chladiacej a mazacej
látky.

– Znášanlivosť vo vzťahu k človeku a životnému
prostrediu

Rezné oleje/brúsne oleje

Certifikované podľa ISO 9001/14001/21469 OHSAS 18001

Najlepšia možná znášanlivosť pre užívateľa, najvyššia bezpečnosť
na pracovisku a šetrné zaobchádzanie so životným prostredím nám
odjakživa ležia na srdci.
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Správna chladiaca a mazacia látka:

Vaše operácie obrábania

Naše produktové rady

veľmi dobrá znášanlivosť so strojmi

vŕtanie

nízka miera tvorby hmly
Milý špecialista na obrábanie
Ako používateľ chladiacich a mazacích látok nemiešateľných s vodou
viete sami najlepšie, na čom vo Vašej výrobe záleží a čo od rezného a
od brúsneho oleja môžete očakávať.

vysoký bod vzplanutia
vŕtanie hlbokých dier

výborná znášanlivosť s človekom
Naše brúsne oleje

závitovanie

Pri výbere brúsneho oleja je dôležité nájsť rovnováhu medzi mazaním a
samoostriacim efektom. Tento predpoklad vytvoríme vysokou kvalitou
našich základných olejov, ako aj premyslenou skladbou prísad, čo sa
pozitívne prejaví na Vašom procese brúsenia. Naše brúsne oleje Vás
podporia pri zvýšení posuvov, a tým aj zvýšení produktivity.

Naše rezné oleje
Pri vývoji našich rezných olejov zohľadňujeme teplotu a vývoj tlaku na
reznej hrane - v závislosti od materiálu, aby sme Vám mohli ponúknuť
optimálne riešenie pre hospodárnu výrobu. Vašou výhodou pri použití
nášho rezného oleja má byť merateľne vyššia produktivita, kvalita
spracovania a hospodárnosť. Preskúmajte Vaše procesy obrábania
z hľadiska možností zlepšenia a s prizvaním našich špecialistov ich
využite. Tešíme sa na to.

Brúsenie
BRÚSNE OLEJE NA BÁZE MINERÁLNYCH OLEJOV

Blasogrind
vystruhovanie

Rico Pollak
Key Account Manager - Brúsenie
Blaser Swisslube AG

veľmi dobrý brúsny výkon

V našom sortimente máme tri produktové rady Blasogrind, ktoré sa odlišujú podľa oleja, na báze ktorého sú vyrobené: Blasogrind (minerálny olej),
Blasogrind HC (kvalita hydrokraku) a Blasogrind PAO (polyalfaolefín). V rámci každého z týchto produktových radov Vám ponúkame rozličné zloženie,
ktoré možno prispôsobiť adekvátne konkrétnym požiadavkám a aplikáciám.

sústruženie

frézovanie

Dobrá znášanlivosť s farebnými kovmi

Nízky sklon k tvorbe hmly a pary
Vysoký bod vzplanutia

frézovanie odvaľovaním

Vysoká ochrana proti opotrebeniu

Najlepšia znášanlivosť s pokožkou
preťahovanie a obrážanie

Rezanie

Daniel Schär
Manažér produktového radu chladiace a mazacie látky
Blaser Swisslube AG

brúsenie a honovanie

Aby sme Vám mohli odporučiť výrobok najvhodnejší pre Vašu aplikáciu,
musíme poznať Váš výrobný proces a Vaše požiadavky na chladiacu a mazaciu
látku. Kontaktujte nás. Naši odborníci Vám radi poradia.

Nízka miera vynášania

REZNÉ OLEJE NA BÁZE MINERÁLNYCH OLEJOV

REZNÉ OLEJE NA BÁZE ESTEROVÝCH OLEJOV

Blasomill

Vascomill

Naše výrobky Blasomill existujú v piatich kategóriách: Blasomill, Blasomill CSF, Blasomill DM, Blasomill HD a Blasomill HD CF. Výrobky možno dostať
voliteľne so sírou resp. chlórom alebo bez nich, a preto vykazujú rozdielne výkony vo vzťahu k vysokému tlaku a opotrebeniu. Všetky výrobky Blasomill sú vyrobené
na báze minerálnych olejov.

Naše výrobky Vascomill ponúkame v štyroch kategóriách: Vascomill, Vascomill CSF, Vascomill DM a Vascomill HD. Výrobky možno dostať voliteľne so
sírou resp. chlórom alebo bez nich, a preto vykazujú rozdielne výkony vo vzťahu k vysokému tlaku a opotrebeniu. Všetky výrobky Vascomill sú vyrobené na
báze esterových olejov a vyznačujú sa slabým tvorením dymu pri náročných operáciách ako je frézovanie odvaľovacím spôsobom.
Vascomill MMS
Pre aplikácie s mazaním minimálnymi množstvami ponúkame rôzne vyhotovenia výrobkov Vascomill MMS. Sú vhodné tak pre vnútorný, ako aj vonkajší
prívod, redukujú zlepovanie a po opracovaní zanechávajú obrobky takmer bez zvyškov oleja.

