Výrobný program

Inovácie od roku 1887

Náš výrobný program
Predchodcom dnešnej skupiny firiem bola firma založená Carlom
Christianom Heldom v roku 1887. Keď ju Carl Christian Held zakladal,
iste nepredpokladal, že sa v budúcnosti stane popredným
producentom mazív v oblasti špičkových technológií.
Ako dôkaz vysokých nárokov, ktoré si oelheld kladie, predstavujeme
Vám dnes najnovšiu inováciu v oblasti chladív a mazív miešateľných
s vodou.

Martin a Philipp Storr
Spoločníci vedúci firmu

Dlhoročné skúsenosti s hightech mazivami nám umožňujú, intenzívne
sa venovať špecifickým požiadavkám našich zákazníkov a prispôsobiť
existujúce kvapaliny najrozličnejším výrobným procesom.

Oelheld GmbH preto nie len úzko spolupracuje s rôznymi univerzitami,
ale má aj vlastné laboratória, ktoré sú vybavené najmodernejšími analyzačnými prístrojmi
a početnými skúšobnými stojanmi.
Najväčší podiel nášho širokého základného sortimentu predstavujú oleje na obrábanie kovov,
dielektriká a s vodou miešateľné chladivá a mazivá. Tieto oblasti tvoria jadro našich záujmov
a otestovali sme mnoho takýchto patentovaných a mimoriadne úspešných produktov.
Pokiaľ potrebujete viac než štandardný výrobok alebo by ste chceli zvýšiť produktivitu výroby,
obráťte sa na nás a vyskúšajte naše laboratóriá. U mnohých našich výrobkov garantujeme životnosť
mnoho rokov a pravidelne prevádzame analýzy používaných produktov.

Oleje na obrábanie kovov
 Dielektriká
pre
elektroerózne obrábanie
 Brúsne oleje
 Oleje na razenie
 Rezné oleje
 Oleje na tvarovanie
 Kaliace oleje






Lapovacie oleje
Čistiace oleje
Honovacie oleje
Oleje
pre
vŕtanie
hlbokých dier
 Oleje
na
ťahanie

Priemyselné mazivá







Biologicky ľahko odbúrateľné mazivá a hydraulické oleje
Priemyselné prevodové oleje
Syntetické mazivá
Oleje do lôžok a na vodiace plochy
Hydraulické oleje
Vretenové oleje

Mazivá do motorových vozidiel






Prevodové a hydraulické kvapaliny ATF
Viacúčelové a hypoidné prevodové oleje
Motorové oleje do všetkých benzínových a naftových motorov
Motorové oleje do dvojtaktných motorov
Maziva do motorových vozidiel

S vodou miešateľné chladivá a mazivá




Koncentrované emulzie s obsahom minerálnych olejov
Syntetické koncentráty bez minerálnych olejov
Systémové čističe

Mastivá
 Viacúčelové mastivá pre valivé a klzné ložiská
 Špeciálne mastivá prispôsobené osobitným požiadavkám
(vysoké/nízke teploty, extrémne pôsobenie okolitého prostredia,
osobitný tlak)

Periférne produkty










Management kvapalín
Ochrana pokožky
Strojové čističe
Technické prístroje, napr.
Prostriedky na umývanie rúk
Antikorózne prostriedky
Absorbenty olejov
Rôzne utierky

ručné refraktometre
prístroje na miešanie emulzií
mastiace lisy atď.

Vyvíjame produkty podľa Vašich individuálnych potrieb, príďte k nám a vyskúšajte naše laboratóriá.

Špičkové produkty pre stroje – po celom svete!
Oelheld GmbH má nielen vlastné pobočky vo Francúzsku, Anglicku a v USA, ale vďaka svojim
reprezentantom má zastúpenie na trhu vo väčšine krajín sveta.

Argentína
Rakúsko
Austrália
Belgicko
Bosna
Bulharsko
Kanada
Čína
Chorvátsko
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Indonézia
Izrael
Taliansko
Japonsko
Kazachstan
Kórea
Litva

Malajzia
Holandsko
Nový Zéland
Mexiko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rusko
Srbsko
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Južná Afrika
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Taiwan
Thajsko
Ukrajina
Bielorusko

