
Uleiuri de tăiere/ 
uleiuri de rectificare

Când agentul de răcire devine Liquidtool.



Stimați experti în prelucrare,
Ca și utilizatori ai uleiurilor pentru prelucrarea metalului, cunoașteți cel 
mai bine de ce depinde procesul de producție și la ce să vă asteptați de 
la uleiurile de tăiere și rectificare.

Uleiurile noastre de rectificare
Cel mai bun ulei de rectificare are caracteristici de lubrifiere și de 
auto-ascuțire perfect echilibrate. Produsele noastre îndeplinesc această 
cerința datorită uleiurilor de bază de calitate înaltă și a aditivilor sofisticați 
iar procesul  de rectificare beneficiază în mod corespunzător. Uleiurile 
noastre de rectificare permit avansuri mari de prelucrare, de care aveți 
nevoie pentru un grad mai înalt de productivitate.

Rico Pollak
Key Account Manager Grinding
Blaser Swisslube AG

Uleiurile noastre de tăiere
Luând în considerare temperatura și presiunile apărute la muchia de 
tăiere a materialelor, produsele noastre vă asigură o producție optimă 
din punctul de vedere al eficienței costurilor. Uleiurile noastre de tăiere 
fac diferența atât sub aspectul productivității, precum și a calității 
pieselor. Abia așteptăm să lucrăm cu dvs.

Daniel Schär
Product Line Manager Metalworking Fluids
Blaser Swisslube AG

Operațiunile de prelucrare

Pentru a vă recomanda cel mai bun produs, trebuie să cunoaștem aplicația și 
ce așteptări aveți de la fluidul de tăiere. Contactați-ne, și specialiștii noștri vă 
vor consilia cu cea mai mare plăcere.

Găurire

Filetări și tăieri de filete 

Găurire adâncă

Alezare

Strunjire

Frezare

Prelucrarea roților 
dințate

Broșare și mortezare 

Rectificare și honuire



Compatibilitate bună cu metalele neferoase

Rată scăzută pierderi

Punct înalt de aprindere 

Compatibilitate umană excelentă

Compatibilitate excelentă de prelucrare 

Nivel înalt de protecție anti-uzură

Rectificare

Tăiere

Grad scăzut de ceața de ulei

Blasogrind

Blasomill 
MINERAL OIL BASED CUTTING OILS

ULEIURI DE RECTIFICARE BAZATE PE ULEIURI MINERALE 

Liniile noastre de produse 

Oferim trei linii de produse Blasogrind, fiecare cu un ulei de bază diferit: Blasogrind (ulei mineral), Blasogrind HC (calitate hydrocrack), și Blasogrind PAO 
(polialfaolefine). În cadrul fiecărei linii oferim formulări diferite care să se potrivească cu cerințele dvs. de aplicare. 

Our Blasomill products come in five different categories: Blasomill, Blasomill CSF, Blasomill DM, Blasomill HD and Blasomill HD CF. The products are avail-
able with or without sulphur or chlorine according to HP and wear-protection requirements. All Blasomill products are mineral oil based.



Performanță optimă de rectificare 

Punct înalt de aprindere

Formare minimă de ceață și vapori 

Compatibilitate excelentă cu pielea

Vascomill 
ULEIURI DE TĂIERE BAZATE PE ULEIURI MINERALE  

Oferim patru categorii de produse Vascomill: Vascomill, Vascomill CSF, Vascomill DM si Vascomill HD. Produsele sunt disponibile cu sau fără sulf sau clor 
conform HP și cerințelor de protecție anti-uzură. Toate produsele Vascomill sunt pe bază de ulei de ester și au ca și caracteristică emisie scăzută de fum pentru 
operații grele cum ar fi prelucrarea roților dințate.

Pentru aplicații de minimă lubrifiere, avem tipuri diferite de produse Vascomill. Acestea sunt potrivite pentru lubrifiere prin unealtă și aplicații externe. Acestea 
sunt proiectate special pentru performanță înaltă de tăiere, curățenie și piese fără reziduuri după prelucrare.



Toate testele pe care le efectuăm în centrul nostru tehnologic 
demonstrează felul în care conceptul Liquidtool vă face mai com-
petitivi prin îmbunătățirea productivității, eficienței economice și a 
calității prelucrării.

– Rezultate superioare de prelucrare 
O calitate constant înaltă a suprafeței piesei de lucru înseamnă mai 
puține produse defecte – cu atât mai bine, având timpi lungi ai cicluri-
lor și producția de serie.

– Costuri reduse cu uneltele
Durată de viață mult mai lungă a sculelor, datorită uzurii scăzute.

– Procentaj mai mare de rentabilitate a investițiilor 
Datorită utilizării optime a utilajului cu disponibilitate mai mare și cu 
timp de nefuncționare mai mici.

– Rate mai înalte de eliminare a metalelor și fiabilitate  
 maximă

Avansuri mai mari de prelucrare și rate de tăiere mai rapide, viteze mai 
înalte și prelucrare fiabilă, stabilă.

–  Compatibilitate cu utilajul
Datorită materiilor prime de înaltă calitate și aditivilor compatibile cu 
utilajul.

– Consum mai mic 
Datorită comportamentului bun la clătire, precum și gradului scăzut de 
evaporare și particularizare, se pierde mult mai putin fluid de tăiere, 
reducând în general umplerea și consumul de ulei.

– Costuri mai mici de curățare și eliminare 
Datorită proprietăților uleiurilor, costurile curățării pieselor și eliminării 
deșeurilor sunt reduse.

– Compatibilitate cu oamenii și cu mediul
Am fost întotdeauna determinați să păstrăm condițiile de siguranță 
la locul de muncă și să furnizăm produse care sunt durabile și sigure 
pentru mediu.

Angajamentul nostru Beneficiul dvs. 

Agentul de răcire potrivit:

– de la analiza situației la propunerea specialistului
Situatia fiecărui client este unică. Noi analizăm cu atentie situația 
ca bază solidă pentru a desluși cea mai bună soluție împreună, în 
așa fel încât să aveți un procentaj de rentabilitate a investițiilor cât 
mai înalt.

Aplicare corectă și monitorizare

– Planificare
Suntem cu dvs. de la început pentru a vă ajuta cu achiziția uleiurilor 
de tăiere sau rectificare, curățare și reumplere.

– Monitorizare
Specialiștii noștri interni și de teren, precum și o gamă asortată 
de accesorii se asigură că uleiul de prelucrare a metalelor utilizat 
satisface cu adevărat toate necesitățile dvs.

– Serviciu de relații clienți  
Datorită rețelei noastre globale de specialiști în fluide de prelu-
crare a metalelor, puteți conta pe noi să vă ajutăm la optimizarea 
procesului dvs. de prelucrare și să fim acolo în cazul în care apare 
vreo problemă.

– Instruire practică 
Vă sprijinim cu cursuri de instruire profesională în utilizarea optimă 
a produselor noastre. Acest lucru vă acordă cunoștințele de care 
aveți nevoie pentru a obține ce e mai bun din fluidele  de tăiere.

Optiunea „Liquid Tool®“:
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De la agent de răcire la Liquidtool
Încă de la înființarea companiei noastre în 1936 ne-am 
concentrat nu doar pe nevoile pieței, dar și pe o compatibili-
tate optimă a produselor cu oamenii și cu mediul. Produsele 
noastre sunt susținute prin procese de Cercetare și Dezvoltare 
dintre cele mai noi, și de un centru de tehnologii care se 
concentrează pe ultimele dezvoltări din acest domeniu. 
Specialiștii noștri sprijină clienții cu cunoștințele și expertiza 
lor pentru a scoate ce e mai bun din utilajele și uneltele lor, 
astfel optimizând eficiența costurilor de prelucrare, producti-
vitatea și calitatea suprafeței piesei de lucru. 
Noi luăm o viziune de ansamblu asupra proceselor de prelu-
crare pentru a face fluidele noastre de prelucrare a metalului 
un factor cheie al succesului- Liquidtool. 

Certificat prin ISO 9001/14001/21469 OHSAS 18001 


