Atunci când agentul de răcire devine Liquidtool.

Angajamentul nostru

Blaser Liquid Tool –
mai mult decât un agent de răcire.
Productivitatea, eficiența economică și calitatea prelucrării sunt factori
care depind în mod critic de alegerea și calitatea fluidului de prelucrare a
metalelor.
Cu noi ca parteneri veți primi Liquidtool: agentul de răcire potrivit pentru
aplicația dvs., utilizat corect și monitorizat cu sprijin la fața locului de către
specialișții noștri. Cu toate aceste beneficii, puteți scoate ce e mai bun din
utilajele și uneltele dvs. pentru a îmbunătăți semnificativ procesul de producție.
Noi susținem această promisiune cu peste 4 decenii de experiență în
industria prelucrării, produse superlative, departamentul nostru dedicat de
Cercetare și Dezvoltare și centrul nostru tehnologic cu utilaje CNC de ultimă
generație.
Încercați-ne! Abia așteptăm să vă arătăm ce puteți realiza cu agentul de
răcire potrivit ca și unealtă de tăiere.

Marc Blaser
Director executiv Swisslube AG

Agentul de răcire potrivit,

aplicat și monitorizat corect

Pași spre agentul de răcire potrivit:
Situația dvs. de la fața locului

Propunerea noastră de valoare

Printr-o analiză meticuloasă, ajungem să cunoaștem tot despre procesul dvs. de producție și despre necesitățile legate
de fluidele de prelucrare a metalului.

În baza analizei situaționale, am compus o propunere
personalizată în mod optim din gama noastră de agenți
de răcire miscibile cu apă, uleiurile de tăiere și rectificare.

Abordarea noastră holistică cu privire la procesul de
producție: o fundație solidă pentru un parteneriat cu
succes.

Un pachet de produse și servicii croit la comandă.

Foto: centru tehnologic la sediul Blaster Swisslube, cu cele mai noi utilaje CNC cu 5 axe, inclusiv centru de prelucrare verticală, pivotare și centru de frezare, utilaj
de rectificarr și sisteme CAD/CAM de ultimă generație.

Liquidtool.

Parteneriatul nostru cu dvs.

Beneficiul dvs.

Țelurile noastre reciproce sunt definite și acceptați propunerea noastră. În funcție de situație, cooperarea noastră rezultă
într-o recomandare de produs, într-o verificare sau
în încercări extinse.

Dvs., împreună cu experții noștri în fluide colectăm date
detaliate de tăiere și despre unelte legate de procesul de
prelucrare. Aceste date sunt măsurate și sunt optimizate
pentru a atinge țelurile specifice.

Lucrând împreună, atingem țelurile.

Se realizează eficiență economică îmbunătățită în
mod durabil și calitate de prelucrare plus un grad mai
înalt de productivitate – datorită agentului de răcire
potrivit.
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Cum să vă asigurați de utilizarea optimă a produselor noastre:
Planificare și schimbare

Monitorizare

Analizăm apa, testăm fluidele și uleiurile de prelucrare
a metalelor privind compatibilitatea cu oamenii și cu
utilajele, vă arătăm cum să amestecați și depozitați corect
emulsia și cum să eliminați fluidul uzat, cum să curățați
utilajele și sistemele.

Întocmim programe de monitorizare, vă sprijinim cu
cunoștințe legate de manipulare, vă ajutăm să mențineți
evidențe legate de măsurători de test, să analizati
fluidul de prelucrare pe parcursul operării și să luați orice
măsuri corective care ar putea fi necesare.

Valoare adăugată prin condiții optime de
inițializare.

Valoarea adăugată prin analiza de înaltă tehnologie în laboratorul nostru de serviciu clienți.

Foto: Facilitățile de Cercetare și Dezvoltare de la sediul Baser Swisslube din Hasle- Rüegsau, extins în 2011 la 3500 m2

Liquidtool.

Serviciu clienți

Instruire și transferul cunoștințelor

Datorită rețelei noastre globale de specialiști, cineva
aproape de dvs. vă va ajuta să utilizați produsele în mod optim și profesional, iar depistarea problemelor la fața locului
este întotdeauna disponibilă, dacă va fi nevoie.

Noi ne instruim operatorii cu privire la utilizarea corectă a
fluidelor de prelucrare a metalelor, vă ajutăm să respectați
cerințele legale, răspundem la întrebările legate de datele
de siguranță și analizele de laborator, și vă ajutăm să
identificați potențialul pentru îmbunătățirea procesului de
producție.

Valoare adăugată prin procese de producție
optimizate și stabilizate

Valoare adăugată prin know-how și do-how.
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Valoare adăugată prin Liquidtool:
1. Calitatea de prelucrare
Agent de răcire convențional

Rezultate de prelucrare de primă clasă:
– calitate superlativă a suprafeței
– calitate înaltă a piesei de lucru
– timp minim de reexecutare
– număr minim de respingeri

Blaser Liquidtool

Liquidtool.

2. Eficiență economică
Agent de răcire convențional

Costuri reduse de producție
– Viața mai îndelungată a uneltei
– Uzură mai redusă a uneltei
– Costuri reduse de prelucrare
– Disponibilitate mai mare a utilajului

Blaser Liquidtool

Agentul de răcire potrivit,
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Valoare adăugată prin Liquidtool :
3. Productivitate
Agent de răcire convențional

Blaser Liquidtool

+

Producție mai mare de piese pe unitate de timp.

Rate mai înalte de eliminare a metalului
– Timp mai scurt al ciclurilor, procesării și de la inițierea procesului
până la finalizarea ei
– Fiabilitate și stabilitate optimă a procesului

Liquidtool.

Agentul de răcire.

Cel mai mic cost cu cel mai mare efect:
Costurile agentului de răcire

Economii la costurile forței de muncă

Agentul de răcire costă doar 0,5%, dar afectează 95% in
costul de producție pe piesă de lucru.

Fluidele noastre de prelucrare a metalelor ușor de utilizat
sunt optimizate pentru o compatibilitate excelentă
cu pielea și îndeplinesc cele mai înalte standarde de
siguranță la locul de muncă.

Fluidele de prelucrare a metalului cu performanță
înaltă Blaser Swisslube cresc productivitatea, în timp
ce îmbunătățesc eficiența economică și calitatea
prelucrării.

*Aceste cifre se bazează pe rezultatele chestionarelor din Franța.

Moral îmbunătățit al angajaților, calitate mărită a
calității pieselor și a productivității cu mai puține
probleme de sănătate legate de fluidul de prelucrare a
metalului.

Costurile medii de producție pe piesă de lucru*
Agent de răcire convențional

Blaser Liquidtool

Agent de răcire
0.5%

Resurse umane
60%

Utilaje
30%

Unelte
5%

Diverse
4.5%

Economii la costurile utilajelor

Productivitate

Fluidele noastre favorabile utilajelor sunt compatibile cu
cele mai multe materiale de etanșare, vopsele, unelte și
piese de lucru.

O îmbunătățire de 5% a duratei unui ciclu datorită
faptului că fluidul adecvat de prelucrare a metalului
economisește aici 4,5% din costurile de forță de muncă
și utilaje.

Emiteri mai mari datorită compatibilității mai
bune cu utilajul și mai puțin timp de oprire.

O mică schimbare a costului fluidului de prelucrare
a metalului poate produce reduceri substanțiale ale
costurilor forței de muncă și a utilajelor.

Partenerul dvs.

Know-how elvețian

Aproape de tine, oriunde ai fi - în întreaga lume

Clienții noștri nu au nevoie doar de fluidul de prelucrare
a metalelor potrivit, dar și de un furnizor fiabil și competent care să-i ajute să își optimizeze procesele lor de
producție. Noi aspirăm să fim acel partener.

Noi comercializăm produsele noastre în 60 dintre cele mai
mari țări industrializate. Oriunde ar fi clienții noștri, noi
le acordăm sprijin pe loc, susținut de cei 550 de angajați,
2 fabrici de producție, 15 filiale și 46 de reprezentanți
naționali.

Pentru mai mult de 75 ani am reprezentat nu doar cel
mai înalt grad de calitate și fiabilitate, dar și produse
care au grijă de oameni și de mediu.

Foto: Din 1936 – sediul Blaser din Hasle-Rüegsau , Elveția.

Ne asigurăm că produsele noastre sunt tot timpul
disponibile și că dvs. primiți tot timpul sprijin pe loc.

Cercetare și dezvoltare

Centrul tehnologic

Produsele noastre sunt susținute de specialiști în Cercetare și dezvoltare și un serviciu clienți cu facilități de
ultimă oră în ceea ce privește analiza de laborator.

Pe cele mai noi utilaje produsele noastre în curs de
dezvoltare sunt testate riguros pentru a ne asigura că
fluidele de prelucrare a metalului sunt pregătite pentru
a fi puse pe piață.

Una din inovațiile laboratorului Balser este analiza DNAo dezvoltare unică ce permite analiza bacteriilor din
fluidul de prelucrare a metalului în doar câteva ore.
Peste 70 de specialiști Blaser Swisslube cercetează
în mod continuu soluții și mai bune.

Echipa lucrează cu clienții și partenerii noștri
industriali, ne dau informatii valoroase pentru
dezvoltările viitoare.
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