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Kakšna je največja in najmanjša 
viskoznost, potrebna za delovanje 
sistema?

Ali je sistem izpostavljen velikim 
temperaturnim spremembam? Ali 
se sistem med delovanjem seg-
reva?

Ali obstaja potreba po
uporabi težko vnetljive
tekočine?

Ali obstajajo posebna priporočila 
proizvajalca opreme?

Ali katerikoli izmed konstrukci-
jskih materialov lahko zaradi svoje 
nezdružljivosti omejuje izbiro 
tekočine? 

Ali obstaja potreba po posebnih 
ukrepih zaradi možne izpostav-
ljenosti okolja škodljivim snovem? 

Ali sistem zahteva uporabo teko
čine, ki ne vsebuje dodatkov na os-
novi cinka (brezpepelni dodatki)? 

IZBIRA, KI 
ZADOVOLJI 
VAŠE POTREBE

ZAHTEVA
VISKOZNOSTI  

DELOVNA
TEMPERATURA

 

OGNJEVARNOST

PRIPOROČILA
PROIZVAJALCA

ZDRUŽLJIVOST Z 
MATERIALI

SKRB ZA OKOLJE 

SISTEM ADITIVOV

Kako izbrati ustrezno hidravlično olje Castrol 
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Ime izdelka Opis Bazno  olje Dodatki ISO VG (Visk./40°C)  
mm2/s (cSt)

Temp. področje 
uporabe; °C

ISO klas. % vode
Učinek na 
črpalko
Zanesljivost 
sistema

Vnetljivost Test s hidravlično 
črpalko
(izguba teže, mg)

Sintetična osnova Najboljši v svojem razredu HFDU tekočin. Najvišja mogoča
odpornost proti vnetju in gorenju v primerjavi z mine ralnimi 
olji. Namenjeno uporabi pri pritiskih do 520 bar.

polyol ester AW 46, 68 - 30 + 90 HFDU -  

15
(Vickers 35VQ25)Anwol SWX

Ime izdelka Opis Bazno  olje Dodatki ISO VG (Visk./40°C)  
mm2/s (cSt) (1)

Temp. področje 
uporabe; °C

ISO klas. (DIN 
klas.)

IV (Inde. 
visk.)   (2)

FZG (A/8.3/90) 
FAIL STAGE (3)

Primernost

Mineralna osnova Visoko rafinirano mineralno olje z dodatkom AW aditiva, ki ne 
vsebuje cinka. mineralno olje AW brez cinka ZZ2, ZZ5 Do 80 °C za 

podaljšano uporabo HM (HLP) > 95 - 
Hyspin Spindle Oil
Hyspin AWS Cirkulacijsko in hidravlično olje izdelano iz visoko rafiniranega 

mineralnega olja in protiobrabnih dodatkov (AW) na osnovi 
stabiliziranega cinka.

mineralno olje AW (stabilizirani 
cink)

10, 15, 22, 32, 46, 
68, 100, 150

Do 70 °C za 
podaljšano uporabo HM (HLP) > 95 11/12 

Hyspin AWH-M Hidravlično olje z visokim indeksom viskoznosti (IV), izdelano iz 
visoko rafiniranega mineralnega olja z vsebnostjo protiobrabnih 
dodatkov (AW) na osnovi stabiliziranega cinka.

mineralno olje
AW (stabilizirani 
cink)/ + povišan 

IV

15, 32, 46, 68, 
100

Do 70 °C za 
podaljšano uporabo HV (HVLP) > 130 11/12 

Hyspin ZZ Hidravlično olje, ki ščiti pred obrabo, izdelano iz visoko rafiniranega 
mineralnega olja z vsebnostjo protiobrabnih dodatkov (AW), ki ne 
vsebujejo cinka (brezpepelni dodatki).

mineralno olje AW (brez cinka) 10, 32, 46, 68 Do 70 °C za 
podaljšano uporabo HM (HLP) > 95 11 

Hyspin HVI 46 D Visokoučinkovito olje za obdelovalne stroje. Zadovoljuje HLP-D 
(detergent) in CLP klasifikacijo za hidravlične tekočine.

mineralno olje, 
detergentni aditivi AW (brez cinka) 46 Do 70 °C za 

podaljšano uporabo HV (HLP-D) > 150 11/12 

Hyspin HVI Hidravlično olje z visokim indeksom viskoznosti in tehnologijo 
aditivov brez dodanega cinka. mineralno olje AW (brez cinka)  

+ povišan IV 32,46 Do 70 °C za 
podaljšano uporabo HV(HVLP) >150 >12 

Hyspin DSP Hidravlično olje z detergentnimi svojstvi in tehnologijo aditivov brez 
dodanega cinka. mineralno olje AW (brez cinka)

+detergentni aditivi 46 Do 70 °C za 
podaljšano uporabo HV(HLP-D) >150 >12 

Sintetična osnova
Sintetično hidravlično olje za uporabo v prehrambeni industriji. PAO AW 32, 46, 68 Do 90 °C za 

podaljšano uporabo > 130 > 12 
Optileb HY

Performance Bio HE ESU Biološko razgradljiv hidravlični fluid na osnovi sintetičnih estrov za 
uporabo v sistemih, ki lahko onesnažujejo okolje. ester AW (brez cinka) 32, 46 Do 90 °C za 

podaljšano uporabo HEES > 180 12  
(4)

HIDRAVLIČNA OLJA IN TEKOČINE

TEŽKO VNETLJIVE HIDRAVLIČNE TEKOČINE


       Stopnja primernosti


Opombe:
1 - Drugi razredi viskoznosti so lahko dostopni  na zahtevo
2 - Indeks viskoznosti je lahko tudi višji, odvisno od gradacije viskoznosti izdelka
3 - FZG vrednost je večja, bolj kot je tekočina viskozna 
4 - Performace Bio HE ESU je zaradi prijaznosti do okolja klasificiran kot ekološki izdelek

Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis 
ABC maziva d.o.o. 



6

Izbira ustreznega Castrol olja za zobniška gonila
Check lista: Mazanje zaprtih zobniških gonil z oljem, ki ima: 

>  Ustrezno viskoznost – za velikost, tip in hitrost gonila. Ob tem je treba 
upoštevati tudi delovno temperaturo in obremenitev, impulzne obremenitve, 
temperature okolja ob zagonu kot tudi starost in splošno stanje gonila.

>  Kemična stabilnost – odpornost na zvišano nagnjenost k oksidaciji zaradi 
trajnega mešanja z zrakom pri temperaturah oksidacije. 

>  Delovna priporočila – v skladu s predpisi proizvajalca gonila, 

>  Deemulzivnost – sposobnost izločanja vode, ki v obliki vlage prodre v olja. 
Tako se zmanjšuje nastajanje rje in korozije ter omejuje izgubo mazalnih 
lastnosti, ki sicer nastajajo kot posledica nabiranja usedlin zaradi vode. 

>  Ustrezno debelino mazalnega filma, ki preprečuje neposreden kontakt 
stičnih površin in s tem njihovo obrabo ter poškodbe. Te so posledica visokih 
momentov, impulznih obremenitev in hladnih zagonov.

Mazanje zobniških gonil
Tipi gonil:  Zaprte zobniške dvojice ali reduktorji so najpogostejši način 
prenosa moči z ene gredi na drugo. Osnovna znanja o najpogostejših tipih, 
sestavnih delih in njihovi funkciji pomagajo pri izbiri optimalnega maziva, ki 
bo izboljšalo delovanje reduktorja. Tipi reduktorjev se razlikujejo glede na 
obliko in način stika med zobniškimi dvojicami.
Čelne zobniške dvojice: Sestavljeni so iz parov vzporednih cilindričnih zobnikov 
z ravnimi zobmi. Imajo omejeno sposobnost prenašanja obremenitev in so hrupni. 
Stožčaste zobniške dvojice: Sestavljeni so iz dvojice pravokotnih gredi, pri katerih 
se moč prenaša preko stika dveh stožčastih zobnikov z ravnimi zobmi. Običajno se 
uporabljajo, ko potrebujemo prenos moči z ene na drugo pravokotno gred.
Stožčaste zobniške dvojice s poševnimi zobmi: Zobje navadnega 
stožčastega zobnika so lahko poševni, tako da tvorijo spiralno obliko. 
Takšna oblika zob omogoča tišji in mirnejši prenos moči. Uporablja se za bolj 
zahtevne namene, kot npr. za delovne stroje.
Čelni zobnik s puščičastimi zobmi: Vzporedni cilindrični zobniki, ki imajo 
namesto ravnih poševne zobe v obliki puščice oz. ribje kosti. Uporabljajo se za 
prenašanje večjih moči in hitrosti.
Čelni zobniki s poševnimi zobmi: Cilindrične zobniške dvojice s poševnimi 
zobmi, ki lahko prenašajo gibanje med vzporednima ali nevzporednima 
osema, ki se ne sekata. Zobje so poševni, tako da se dotika več zob hkrati, kar 
omogoča boljše prenašanje in tišje delovanje.
Polžna gonila: Uporabljajo se v primerih, ko sta osi prenosa pravokotni in 
je potrebna velika redukcija hitrosti (pogonski zobnik je veliko manjši od 
gnanega zobnika). Sestavljeni so iz manjšega vijačnega zobnika in večjega 
gnanega zobnika. V stiku je vedno večje število zob, kar omogoča večji prenos 
moči in mirnejše delovanje, obstajajo pa tudi izvedbe s samo enim zobom v 
stiku. Zaradi izrazitega drsnega trenja se priporoča uporaba maziv s posebnimi 
dodatki.
Hipoidni zobniki: Prenos gibanja med osema, ki se ne sekata ali pa sta si 
medsebojno pravokotni. Zaradi medsebojnega drsenja površin so potrebna 
maziva z EP dodatki. Hipoidni zobniki se najpogosteje nahajajo v avtomobil-
skih prenosnikih.

CASTROL 
VAM PONUJA
VSESPLOŠNI PROGRAM OLJ ZA 
ZOBNIŠKA GONILA KAKOVOSTI 
SVETOVNEGA NIVOJA, OB STROKOVNI 
PODPORI, KI VAM BO POMAGALA PRI:

> Podaljšanju delovne dobe zobniških gonil

> Doseganju optimalnega učinka

> Podaljšanju intervalov vzdrževanja

> Povečanju produktivnosti

> Zmanjšanju stroškov vzdrževanja

> Zmanjšanju skupne porabe in zastojev

S pomočjo globalne mreže strokovn-
jakov na področju razvoja in uporabe 
maziv ter lokalnih inženirjev in pod-
pornih timov, se trudimo, da bi Vam 
omogočili optimalen učinek v proizvod-
nji. Olja za zobniška gonila Castrol so 
zasnovana s pomočjo najnovejših dog-
nanj v razvoju materialov, testirana so v 
laboratorijskih in proizvodnih pogojih 
v neposrednem sodelovanju z vodilnimi 
svetovnimi imeni iz področja izdelave 
gonil in druge opreme. Ne glede na 
vrsto zobniškega gonila, Castrol ponuja 
vrhunski proizvod.
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Ime proizvoda
Ime izdelka Opis Bazno  olje Dodatki ISO VG (Visk./40°C)  

mm2/s (cSt)
Temp. področje 
uporabe; °C

Uporaba

Čelni 
zobniki

Stožčasti 
zobniki

Stožč.  zob. s 
poševnimi

Čelni zob. s 
poševnimi

Čelni zobnik s 
puščičastimi

Polžni

Mineralna osnova
Večnamensko reduktorsko olje z EP dodatki. mineralno olje EP/AW 32, 68, 150, 220, 

320, 460, 680
Do 70 °C za 

podaljšano uporabo
     xAlpha EP

Alpha SP Reduktorsko olje visokega učinka delovanja z aditivi za 
preprečevanje mikropitinga. mineralno olje EP/AW 68, 100, 150, 220, 

320, 460, 680, 1000
Do 70 °C za 

podaljšano uporabo
     x

Optigear BM Dolgoročno mazanje industrijskih gonil v težkih delovnih 
pogojih. MFT paket dodatkov omogoča aktivno prilagajanje 
na obremenitve, kar zmanjšuje koeficient trenja in obrabo, 
preprečuje mikropitting in podaljšuje delovno dobo olja in 
gonila.

mineralno olje MFT
68, 100, 150, 220, 

320, 460, 680, 
1000,  3000

Do 80 °C za 
podaljšano uporabo

      ◊

Sintetična osnova Dobra termalno oksidacijska stabilnost – omogoča 
podaljšano delovno dobo.
> Visoka sposobnost preprečevanja korozije.

PAO EP/AW 150, 220, 320, 460 Do 90 °C za 
podaljšano uporabo

     Alphasyn T

Alphasyn EP Popolnoma sintetično olje za povišane temperature uporabe 
in podaljšane intervale. PAO EP/AW 150, 220, 320, 460 Do 90°C za 

podaljšano uporabo      

Alphasyn PG Visoka sposobnost prenašanja obremenitev in visoka 
stopnja preprečevanja obrabe – zmanjšuje potrebo po 
vzdrževanju  > nižja poraba energije in zmanjšanje delovne 
temperature. Široko temperaturno področje uporabe. Se ne 
meša z drugimi olji.

PAG -poliglikol EP/AW 150, 220, 320, 460 Do 120 °C za 
podaljšano uporabo

     

Optigear Synthetic 800 Sodobni industrijski prenosniki in polžni prenosniki, srednje 
in visoko obremenjeni, mazanje ležajev, kratkotrajne temp. 
do + 160 °C. Se ne meša z drugimi olji.

PAG -poliglikol EP/AW 100, 150, 220, 320, 
460, 680, 1000

Do 120 °C za 
podaljšano uporabo

     

Optigear Synthetic X Popolnoma sintetičen izdelek z MFT dodatki. Za najtežje 
pogoje dela in najdaljše intervale menjave. PAO MFT 150, 220, 320, 460 Do 90 °C za 

podaljšano uporabo
     

Optigear Synthetic PD ES Popolnoma sintetičen izdelek z MFT dodatki. Za najtežje 
pogoje dela in najdaljše intervale menjave. Flender odobritev. PAO MFT 68, 100, 150, 220, 

320, 460, 680
Do 100 °C za 

podaljšano uporabo
     

Optileb GT Fiziološko neškodljiva olja za industrijske prenosnike, drsni 
in valjčni ležaji, NSF H1. PAO EP/AW 100, 150, 220, 320, 

460
Do 90 °C za 

podaljšano uporabo
     

Optileb GT 1800 Fiziološko neškodljiva olja za industrijske prenosnike, drsni 
in valjčni ležaji, NSF H1. PAG-poliglikol EP/AW 220 Do 120°C      

Optileb GT 1810 Fiziološko neškodljiva olja za industrijske prenosnike, drsni 
in valjčni ležaji, NSF H1. belo olje EP/AW 220 Do 70 °C za 

podaljšano uporabo
     

Performance BIO GE ESS Biološko razgradljivo sintetično reduktorsko olje. ester EP/AW 220 Do 90 °C za 
podaljšano uporabo

     

x ni primerno;        standardno reduktorsko olje za večino pogojev dela;     napredna visokoučinkovita tehnologija     napredna tehnologija  za najvišjo učinkovitost in zaščito
◊ Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. 

OLJA ZA INDUSTRIJSKA GONILA
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CASTROL VAM PONUJA ŠIROKO 
IZBIRO MAZIV ZA VODILA, KAKOVOSTI 
SVETOVNEGA NIVOJA, S POMOČJO 
KATERIH BOSTE:

>  Podaljšali življensko dobo

>  Podaljšali intervale vzdrževanja 

>  Povečali produktivnost

>  Zmanjšali stroške vzdrževanja

>  Zmanjšali skupno porabo maziva in količino 
odpada

KAKOVOST IN
ZANESLJIVOST
OD ZAČETKA 
DO KONCA 

STROKOVNE REŠITVE  
ZA VODILA 

Te izjemne prednosti obstajajo zahvaljujoč našim 
globalnim izkušnjam in strokovnosti raziskoval-
cev in inženirjev za uporabo maziv. Te prednosti 
so Vam na voljo v obliki izkušenih prodajnih 
in podpornih timov. Naš skrajni cilj je, da vam 
pomagamo doseči optimalno delovanje v vašem 
proizvodnem okolju.

Castrol maziva za vodila so zasnovana s pomočjo 
znanja, ki smo ga osvojili v mnogih letih razis-
kav, laboratorijskih ter proizvodnih poskusov, 
v neposrednem sodelovanju z vodilnimi proiz-
vajalci obdelovalnih strojev. Lahko se zanesete 
na Castrol, da Vam bo ponudil pravi izdelek za 
celotno področje Vašega dela.
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Ime izdelka Opis Nivo učinka Dodatki ISO VG (Visk./40°C)  
mm2/s (cSt)

Dodatki za 
oprijemljivost

CICINNATI LAB 
SPECIFIKACIJA

Združljivost z 
vodotopnimi
tekočinami za obdelavo
kovin

Magna SW D 32 

Magna SW D 68
Magna SW D 150
Magna SW D 220

Ta izbira maziv za vodila iz mineralnih olj je zasnovana za izboljšan
učinek, izjemne “stick-slip” lastnosti in združljivost z vodotopnimi tekočinami za obdelavo kovin. Castrol 
Magna SW D 32 maziva se priporočajo za obdelovalne stroje, ki delajo z veliko natančnostjo. 
Magna SW D 32 se lahko uporablja tudi kot kombinirano mazivo za vodila in 
hidravliko. 
Magna SW D 68 se običajno priporoča za horizontalna vodila.
Magna SW D 150 se uporablja za zelo obremenjena in vertikalnla vodila. 
Magna SW D 220 se uporablja za zelo obremenjena in vertikalnla vodila. 







EP/AW 

EP/AW
EP/AW
EP/AW

32

68
150
220

Da

Da
Da
Da

P53

P47
-

P50







Magna SW 68
(staro ime Magna BD 68)
Magna SW 220

Mineralna olja za vodila obdelovalnih strojev z aditivi za poboljšanje ‘’stick-slip’’ svojstev in sposobnost 
deemulgiranja v kombinaciji z vodomešljivimi sredstvi za obdelavo kovin. Viskoznost 32 se lahko 
uporablja kot kombinirano mazivo za vodila in hidravliko. Viskoznost 220 pa se lahko uporablja za lažje 
obremenjene zobniške prenose - reduktorje.







EP/AW 

EP/AW

EP/AW

32

68

220

Da

Da

Da

P47

P50







Magna SW 68 WT
Magna SW 220 WT

Mineralna olja za vodila obdelovalnih strojev z aditivi za poboljšanje ‘’stick-slip’’ svojstev in sposobnost 
emulgiranja z vodomešljivimi sredstvi za obdelavo kovin.




AW
AW

68
220

Da
Da

emulgira
emulgira

OLJA ZA VODILA 

x               ni primerno

      Stopnja primernosti


EP - visoki kontaktni pritiski
AW – proti obrabi

Podatki iz zgornje tabele temeljijo na standardnih testih v laboratorijskih pogojih in naj bi se uporabljali zgolj kot smernice.
Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. 
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STROKOVNJAKI ZA 
TEHNOLOGIJO
CIRKULACIJSKIH OLJ
CASTROL VAM PONUJA OBSEŽNO IZBIRO CIRKULACIJSKIH OLJ 
KAKOVOSTI SVETOVNEGA NIVOJA, KI BODO ZADOVOLJILA 
ZAHTEVNE POTREBE KOVINSKE INDUSTRIJE:

Naša cirkulacijska olja so zasnovana z namenom, da zadovoljijo najstrožje 
zahteve za mazanje proizvajalcev opreme za obdelavo kovin, kot so Morgan 
Construction Company and Danieli.

Naša olja se lahko uporabljajo v naslednje namene:

> Morgoil mazivo za ležaje

> Morgoil izboljšano mazivo za ležaje (izjemne deemulzivne lastnosti) 

> Mazivo za “notwist” tehnologijo 
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Ime izdelka Opis Bazno olje Dodatki ISO VG (Visk./40°C)  
mm2/s (cSt)

Temp. področje  
uporabe; °C

Uporaba
 

Mineralna osnova Preprečuje nastajanje usedlin. Dobre lastnosti separacije 
zrak/olje v separatorju. Visoka zaščita pred obrabo. 
Izboljšana oksidacijska in toplotna stabilnost.

mineralno olje AW 32, 46, 68, 100, 150 - 20 + 90
Rotacijski vijačni zračni kompresorji s podaljšanim 
intervalom menjave olja. Batni in rotacijski kompresorji, 
predvsem viskoznosti 68, 100 in 150.Aircol CM

Aircol HV Posebno olje za vakuumske črpalke z visoko točko vrenja in ozkim 
razponom destilacije. Zelo dobra odpornost na ustvarjanje oblog, nizka 
nagnjenost k penjenju in dobro izločanje vode.

mineralno olje AW 100 - - Za vakuum črpalke, ki delajo na področju srednjega in visokega vakuuma 
do 0,0001 mbar.

Sintetična osnova Izrazito nizka nagnjenost h koksnim usedlinam, daljša 
delovna doba ventilov in varnejši delovni pogoji. Zmanjšani 
stroški vzdrževanja, podaljšana delovna doba in zmanjšani 
zastoji.

PAO AW 32, 46, 68, 100 - 60 + 220*

Za vse tipe kompresorjev, ki se mažejo z oljem, kot so 
vijačni, rotacijski in turbo kompresorji. Presega zahteve za 
DIN 51506, VDL-HC olja.

Tribol CS 1555 

Aircol SR Visokokvalitetno sintetično  olje za vijačne kompresorje.
PAO AW 32, 46, 68, 100 - 50 >100

Za vijačne kompresorje, ki delujejo v zahtevnih delovnih 
pogojih. Ustreza zahtevam Atlas Copco za 8000 delovnih ur. 
DIN 51506 VDL.

Optileb V Izjemno stabilna olja za povišane temperature (visok 
indeks viskoznosti), minimalno koksiranje olja. Zelo dobra 
korozijska zaščita ter visoka efektivnost v uporabi.

PAO AW 46, 68, 100 -50 + 220* 
Za vse tipe zračnih kompresorjev v prehrambni industriji 
in polnilnicami pijač, kjer je potreben NSF H1 proizvod in 
podaljšan interval menjave.

Tribol 890 Napredna tehnologija dodatkov izboljšuje oksidacijsko 
stabilnost, preprečuje penjenje in ščiti pred korozijo. Za 
dolgo delovno dobo in čisto delovanje brez usedlin. ester AW 68, 100 - 50 + 220*

Za vse zračne kompresorje in kompresorje za mnoge druge 
procesne pline.  Rotacijski z lopaticami, rotacijski vijačni, batni 
kompresorji: hidravlični in cirkulacijski sistemi, prenosniki, ležaji. 
Preverite združljivost z materiali za tesnjenje!

OLJA ZA ZRAČNE KOMPRESORJE

*     delovne temperature izhodnega zraka

Ime izdelka Opis Bazno olje Dodatki ISO VG (Visk./40°C)  
mm2/s (cSt)

Temp. področje  
uporabe; °C

Uporaba
 

Mineralna osnova Visokokakovostna olja brez dodatkov z izjemno 
oksidacijsko odpornostjo in dobrimi
deemul girnimi lastnostmi. Minimalno izhlapevanje.

mineralno olje 2, 32, 68, 100, 
150, 220, 320 - 10 + 90

Vsi tipi cirkulacijskih sistemov. Mazanje manj obremenjenih strojnih elementov. 
Magna 100 tudi za vakuumske črpalke.Magna

Magna CTX 100 WT Visokokakovostno cirkulacijsko olje z EP dodatki. 
Visoka ločitev vode in zaščita pred korozijo. mineralno olje EP 100 - 680 -20 + 90 Vse vrste obtočnih sistemov in prenosov, kjer je potrebna povečana ekstrakcija 

vode in filtrabilnost. Morgoil in no twist sistemi.

Magna PM 220 ZZ Cirkulacijsko olje obogateno z protiobrabnimi dodatki. mineralno olje AW 220 - 20 + 90 Elementi, ki zahtevajo protiobrabne dodatke

CIRKULACIJSKA OLJA

Opomba: 
Dodatne viskoznosti so na voljo na zahtevo – za dodatne informacije 
vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o.  
Delovne temperature so lahko tudi višje, v odvisnosti od uporabe. 
Najnižje delovne temperature in drugi podatki so dostopni v listu 
»Informacije o izdelku« (ali na vrednost točke tečenja dodajte 
+10°C/+18°F). 

EP = Extreme Pressure (visoki kontaktni pritiski)
AW = Anti-wear (protiobrabni) 
MFT = Microflux Trans 
R&O = Rust and Oxidation (rja in oksidacija)

PAO = Polyalpha Olefin  
PAG = Poly Glycol 
TGOA = Tribol Grease/Oil Additive
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Ime izdelka Opis Bazno olje ISO VG (viskoznost pri 
40°C)

Plamište, °C Točka tečenja;  
°C

Uporaba

Mineralna osnova Aircol LPT 68 izbira je zasnovana tako, da se lahko olja 
uporabljajo kot sredstva za mazanje, hlajenje in tesnjenje 
v hladilnih kompresorjih. Visoka toplotna in kemijska 
stabilnost – dobro obnašanje temperatura/viskoznost - 
dobre lastnosti tečenja pri nizkih temperaturah.

mineralno naftensko 68 185 -36

Za uporabo v sistemih, ki uporabljajo amonijak (NH3) 
ali halogenizirane ogljikove vodike.  Združljivost z R12 
in R22 (DIN 51593) > 96.

Aircol LPT 68 

Sintetična osnova Maziva tega asortimana so zasnovana na mešanici alkil - 
benzenskih baznih olj in vsebujejo dodatke za podaljšano 
trajnost olja in čistočo strojev, ko se uporabljajo v hladilnih 
kompresorjih, posebej tam, kjer se kot hladilni medij upora-
blja amonijak. Oksidacijska stabilnost je pri uporabi v zračnih 
kompresorjih superiorna v primerjavi z mineralnimi olji.

alkil benzen 68 165 -33

Ti proizvodi so superiorni v primerjavi s 
konvencionalnimi mazivi za hladilne sisteme na osnovi 
mineralnih olj tam, kjer so temperature izhlapevanja 
nizke (od -60 °C do -100 °C) in kjer so hladilni mediji 
kritičnega fluor-ogljičnega tipa (R13, R22 i R502). To 
so tudi optimalna maziva za kompresorje z amonijem.

Aircol 2284 

Aircol 2294 Olje za hladilne kompresorje sintetične PAO baze, nizka 
topnost v R22. PAO 68 233 -60

Vijačni kompresorji ki delajo pri zelo nizkih 
temperaturah evaporacije ali batni kompresorji z 
visokim kompresijskim razmerjem in povišanimi 
izhodnimi temperaturami.

OLJA ZA HLADILNE KOMPRESORJE 

Ime izdelka Opis Bazno olje Dodatki za izboljšanje 
učinka

ISO VG  
(viskoznost pri 40 °C)

Indeks viskoznosti Zgornja temperatura 
uporabe

Uporaba

Molub-Alloy CH Olje za verige, 
splošna uporaba. mineralno olje trdna maziva 22, 100 – 90°C/190°F Večnamensko olje za verige za široko uporabo v vseh delih pogona.

Viscogen KL 3, 9, 15,  
23, 130, 300 Sintetično olje za 

verige.             
ester EP/AW 32, 100, 220, 250,  

1570, 4030 105-170 200°C/390°F
Uporaba v težkih okoljskih pogojih in pri visokih temperaturah, kjer 
bi uporaba mineralnih olj ali navadnih sintetičnih olj privedla do 
čezmerne obrabe verig ali tvorbe karbonskih usedlin na verigah.

Viscogen KLK 25, 28 Sintetično olje za 
verige.        ester EP/AW 255, 280 160 250°C/480°F,  

260°C/500°F

Uporaba v pogojih z visokimi temperaturami in najtežjimi 
obremenitvami kjer je potrebno popolno izhlapevanje nosilca 
dodatkov brez ostanka in izjemna protiobrabna zaščita.

Tribol CH 290 Sintetično olje za 
verige.              PAG EP/AW 150, 220 220 220°C/430°F Za mazanje vročih transportnih verig in ležajev koles na vozičkih v 

pečeh za sušenje barve v avto- in drugih industrijah.
Tribol CH 1730 Polsintetično olje 

odporno na vlago. ester/mineralno EP/AW 100 112 150 Olje za verige, ki delujejo v vlažnih okoljih ali povečanih 
temperaturah.

Tribol CH 1430 Sintetično olje za 
visoke temperature. ester EP/AW 150 124 240-270 Olja za verige v pečeh.

Performance Bio CH ESU Biorazgradljiva olja za 
verige. ester EP/AW 100, 150 150 150 Verige kjer je mogoča izguba maziva v okolico.

OLJA ZA VERIGE

Opomba: 
Dodatne viskoznosti so na voljo na zahtevo – za dodatne informacije  
vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. Delovne 
temperature so lahko tudi višje, v odvisnosti od uporabe. Najnižje 
delovne temperature in drugi podatki so dostopni v listu »Informacije 
o izdelku« (ali na vrednost točke tečenja dodajte +10°C/+18°F). 

EP = Extreme Pressure (visoki kontaktni pritiski)
AW = Anti-wear (protiobrabni) 
MFT = Microflux Trans 
R&O = Rust and Oxidation (rja in oksidacija)

PAO = Polyalpha Olefin  
PAG = Poly Glycol 
TGOA = Tribol Grease/Oil Additive
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TURBINSKA OLJA IN OLJA ZA PRENOS TOPLOTE
Proizvod Opis Kinematična 

viskoznost @ 40°C
Indeks viskoznosti Uporaba

Perfecto X Turbinska olja izdelana na bazi hidrokrekiranih baznih olj. Podebej izbrani aditivi olju 
zagotavljajo izredno oksidacijsko stabilnost in proti- korozijsko zaščito vseh vrst kovin. Olja 
vsebujejo tudi protiobrabne dodatke. Ustrezajo DIN 51 515 part2, BS 489, ISO
8068, L-TSA in L-TGA ter internim predpisom proizvajalcev. Podaljšana življenska doba.

32, 46, 68, 100 112 Olja za parne in plinske turbine, za gonila in  sisteme krmiljenja. 
TOST 10000
Odobrena so pri: Siemens, Alstom , GeneralElectric, Hitachi......

Perfecto XEP Turbinska olja izdelana na bazi hidrokrekiranih baznih olj. Podebej izbrani aditivi olju 
zagotavljajo izredno oksidacijsko stabilnost in proti- korozijsko zaščito vseh vrst kovin. Olja 
vsebujejo tudi protiobrabne dodatke in povišano količino EP aditiva. Ustrezajo DIN 51 515 
part2, BS 489, ISO 8068, L-TSA in L-TGA ter internim predpisom proizvajalcev. Podaljšana 
življenska doba.

32, 46, 68         112

Olja za parne in plinske turbine, za gonila in  sisteme krmiljenja. 
TOST 10000
Odobrena so pri: Siemens, Alstom , GeneralElectric,......

Perfecto HT 5 Mineralno olje za prenos toplote, z odlično oksidacijsko stabilnostjo. Pri višjih temperaturah 
ne prihaja do koksiranja in izločanja lahko hlapnih komponent, ki bi lahko povzročile požar. 32 108 Za zaprte sisteme z delovno temperatur do 300°C, kratkotrajno tudi do 

320°C. Odlično se obnese tudi v odprtih sistemih pri nižjih temperaturah.
Techniclean SC 170 Čistilo za čiščenje oljnih sistemov za prenos toplote. - - Čistilo se dodaja v obstoječe olje, kar poveča detergentnost samega olja. 

Lahko se dodaja preventivno ali pred menjavo olja.
Perfecto HTS 16 Popolnoma sintetično olje za prenos toplote pri povišanih temperaturah. Zagotavlja dolgo 

življensko dobo. 15,6 / 16,5 - Za zaprte sisteme z delovno temperatur do 350°C, kratkotrajno tudi do 
374°C. 

Proizvod Bazno olje Vsebnost pepela Viskoznost pri 100°C SAE TBN Opis

Duratec L mineralno 0.45 13 40 4.5 Naravni plin ali prečiščen plin.
Duratec M mineralno 0.75 13 40 7.2 Srednji nivo pepela za bioplin ali deponijski plin.
Duratec MX mineralno 0.7 13 40 7.2 Srednji nivo pepela, bio ali deponijski plin, brez dodanega cinka za manj oblog motorja.
Duratec HPL mineralno 0.45 13 40 5 Obremenjeni motorji, ki delujejo na naravni ali prečiščen plin, podaljšan interval menjave.
Duratec G mineralno 0.5 13 40 5.8 Izboljšano bazno olje za podaljšan rok menjave, manjšo obrabo in manj oblog. Za zemeljski in naravni plin.
Duratec XPL PAO 0.45 14 40 4.9 Sintetično olje za naravni plin, podaljšan interval menjave.
Duratec LD tehnologija 

sintetičnih olj 0.5 13 40 7.3 Sintetično olje za podaljšan rok menjave in najbolj zahtevne obratovalne razmere.

OLJA ZA PLINSKE MOTORJE
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STROKOVNJAKI
ZA OBDELAVO 
KOVIN
CASTROL VAM PONUJA ŠIROKO IZBIRO 
SVETOVNO ZNANIH VODOTOPNIH 
HLADILNIH SREDSTEV TER USLUGE 
SERVISNE PODPORE IZDELKOM, KI VAM 
BODO POMAGALI DA BOSTE:
> Izboljšali svojo produktivnost in delovno 

storilnost

> Izvajali svojo politiko zaščite zdravja, varnosti 
in okolja (HSE).

> Dosegli zahteve strojne obdelave kovin

> Zmanjšali porabo hladilnih in mazalnih 
sredstev 

Castrol je že leta vodilni v razvoju vodotopnih 
hladilnih sredstev. Ponujamo svetovno znana 
hladilna in mazilna sredstva ter tehnično 
strokovnost pri njihovi uporabi po celem svetu.

Ponujamo Vam strokovnost na področju 
uporabe naših sredstev v obliki naše 
globalne mreže prodajnih, tehničnih in 
raziskovalnih specialistov. Naš cilj je povečati 
vašo učinkovitost in Vam pomagati, da boste 
dosegli ustrezno zaščito okolja. 
Lahko se zanesete na Castrol, ki Vam 
zagotavlja pravi izdelek za vse zahtevane 
operacije.

Castrol ponuja visokokakovostno in vsestransko izbiro
vodotopnih hladilnih in mazalnih sredstev, ki bodo 
zadovoljila Vaše zahteve tako na področju strojne obdelave 
kot tudi zaščite okolja. 

Naš prodajni in tehnični tim strokovnjakov za tehnologijo 
hlajenja in mazanja Vam bo pomagal pri izbiri pravih izdel-
kov za Vaše zahteve, ob upoštevanju naslednjih pomembnih 
dejavnikov:

• procesi strojne obdelave kovin: hitrost, pomik, globina, 

• specifikacije materiala,

• združljivost procesa,

• kakovost vode,

• zahteve površinske obdelave,

• parametri sistema  pretoki, filtracija,

• zahteve domače zakonodaje,

• upravljanje z odpadom.

KAKOVOST IN
ZANESLJIVOST
OD ZAČETKA
DO KONCA 

IZBIRA, KI USTREZA 
VAŠIM POTREBAM 
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Ime izdelka Opis
Lastnosti koncentrata Emulzija Primernost za materiale *

Mineralno olje 
(%)

Ester/EP 
dodatki da/ne       

Vsebuje  
bor da/ne

Videz Razpon 
koncentracije
(%)

Faktor 
refraktometra

Trdota vode 
(°dH)

Lito
železo

nizko- sred-
nje legirano 
jeklo

visoko 
legirano – ne-
rjaveče jeklo

Zlitina 
aluminija

Barvne 
kovine

Hysol T 15 Mikromulzija za raznovrstne operacije obdelave, 
prvenstveno za obdelavo jekla in litin. 29 ne da polprozorno         4 -10 1,5 3 – 40

    

Hysol SL 20 XBB Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida 
prvenstveno za obdelavo jekla in litega železa. 20 ne ne polprozorno 4 -10 1,7 5 – 40     x

Hysol SL 30 XBB Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida 
prvenstveno za obdelavo jekla in litega železa. 30 ne ne polprozorno 4 -10 1,3 5 – 40     x

Hysol SL 35 XBB Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida 
prvenstveno za obdelavo jekla in litega železa. 35 ne ne polprozorno 4 -10 1,1 5 – 40     x

Hysol SL 36 XBB Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida za 
strojno obdelavo aluminijevih zlitin in nizko-srednje 
legiranih jekel.

30 da ne polprozorno 4 -10 1,2 3 – 22     x

Hysol SL 37 XBB Vodotopno olje brez dodatka klora, bora ali formaldehida. Za 
obdelavo zahtevnih materialov kot so inkonel, visokolegirano 
jeklo, titan.

32 da ne mlečni 5 -10 1,1 3 - 40     

Hysol SL 45 XBB Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida. Za 
obdelavo zahtevnih aeronavtičnih zlitin. 45 da ne mlečni 5 - 10 1 5 – 45     

Hysol SL 50 XBB Vodotopno olje za obdelavo različnih kovin, brez 
klora, bora in formaldehida, namenjeno obdelavi 
različnih kovin, tudi titana. Odlična stabilnost v 
kombinaciji s trdo vodo, brez penjenja in odpornost 
na razvoj mikroorganizmov.

50 da ne mlečni 5 -10 1 5 – 50   







Hysol MB 50 Vodotopno olje za obdelavo različnih kovin, brez 
klora in formaldehida, namenjeno obdelavi različnih 
kovin, tudi titana. Odlična stabilnost v kombinaciji 
s trdo vodo, brez penjenja in odpornost na razvoj 
mikroorganizmov.

50 da da mlečni 5 -10 1 5 – 50  




 

Almaredge 230K Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida. Za 
obdelavo mešanih materialov. 50 da ne mlečni 6 - 12 1 10 – 55     

Alusol M-FX Vodotopno olje za strojno obdelavo aluminijevih
zlitin in nizko-srednje legiranih jekel. 40 da da polprozorno         5 - 12 1,1 6 – 22     

Alusol ABF 10 Vodotopno olje za obdelavo kovin brez bora in
amina za strojno obdelavo aluminijskih 
zlitin in nizko-srednje legiranih jekel in barvnih kovin.

40 da ne mlečni 4 - 10 1,0 3 – 22 x  

 

Alusol RAL BF Vodotopno olje za obdelavo kovin brez bora in
za strojno obdelavo aluminijskih zlitin in nizko-srednje 
legiranih jekel, visoka odpornost na penjenje.

44 da ne mlečni 6 - 10 1 5 – 45     

Alusol SL 51 XBB Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida. 
Prvenstveno za obdelavo aluminija. 50 da ne mlečni 6-10 1,0 5 – 40     

Alusol SL 61 XBB Vodotopno olje brez klora, bora in formaldehida. 
Prvenstveno za najzahtevnejše obdelave aluminija. 35 da ne mlečni 6-10 1,0 5 – 40     

VODOTOPNA HLADILNO MAZALNA SREDSTVA

x  ne ustreza;           Sprejemljivo           Ustreza         Dobro              Odlično         
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IZBIRA, KI USTREZA VAŠIM 
POTREBAM 
Castrol ponuja visokokakovostno in vsestransko izbiro 
sintetičnih hladilnih in mazalnih sredstev, ki bo zadovoljila 
Vaše zahteve pri strojni obdelavi kovin. 

Naši prodajni in tehnični tim strokovnjakov za tehnologijo 
hlajenja Vam bo pomagal pri izbiri pravih izdelkov za Vaše 
zahteve, ob upoštevanju naslednjih pomembnih deja-
vnikov:
•  procesi strojne obdelave kovin: hitrost obdelave, pomik, 
 globina,
•  specifikacije materialov,
•  kakovost vode,
•  zahteve površinske obdelave,
•  parametri sistema  pretok, filtracija,
•  zahteve domače zakonodaje,
•  zahteve domače zakonodaje,
•  upravljanje z odpadom.

• usklađenosti s celim postupkom

S CASTROLOVIM SINTETIČNIM 
SREDSTVOM ZA 
HLAJENJE IN MAZANJE
STE V PREDNOSTI
Z izbiro Castrolovega hladilnega sredstva boste povečali svojo 

produktivnost:

•  povečali boste hitrost obdelave in pomik, s skrajševanjem 
ciklusa strojne obdelave 

•  podaljšali boste življenjsko dobo orodja z zmanjševanjem 
časov zastoja in stroškov orodja 

•  zmanjšali boste penjenje pri hlajenju pod pritiskom 
•  dodatki za čiščenje lajšajo uporabo in zmanjšujejo čas čiščenja 

stroja
•  z enostavno uporabo izdelka prihranite več časa za ukvarjanje 

z osnovno dejavnostjo 

Castrol je že leta vodilni v razvoju sintetičnih 
vodotopnih hladilnih in mazalnih sredstev. 
Naša ponudba zajema svetovno znana sredstva 
in tehnično strokovnost pri njihovi uporabi po 
celem svetu. 

Ponujamo Vam strokovnost na področju upora-
be naših sredstev v obliki naše globalne mreže 
prodajnih, tehničnih in raziskovalnih special-
istov. Naš cilj je povečati vašo učinkovitost 
in Vam pomagati, da boste dosegli ustrezno 
zaščito okolja. 

Lahko se zanesete na Castrol, ki Vam zagotav-
lja pravi izdelek za vse zahtevane operacije.
 

STROKOVNJAKI
ZA OBDELAVO 
KOVIN
CASTROL VAM PONUJA ŠIROKO IZBIRO 
SVETOVNO ZNANIH, POPOLNOMA 
SINTETIČNIH HLADILNIH SREDSTEV 
IN USLUGE SERVISNE PODPORE ZA 
IZDELKE, S POMOČJO KATERE BOSTE:
> Izboljšali svojo produktivnost in delovno 

storilnost

> Izvajali svojo politiko zaščite zdravja, varnosti 
in okolja (HSE).

> Dosegli zahteve strojne obdelave kovin

> Zmanjšali porabo sredstev za hlajenje in ma-
zanje



17

Ime izdelka Opis Razpon 
koncentracije
(%)

Faktor 
refraktometra

Vsebuje  
bor da/ne pH Trdota vode 

(°dH)

Primernost za materiale *

Alum. 
zlitine          

Lito 
železo

Trdo jeklo z  in 
brez ogljika           

Visokolegirano 
nerjaveče jeklo           

Zlitine 
niklja

Zlitine 
titana

Syntilo 81 BF Syntilo 81 E se lahko uporablja za vse namene brušenja litega železa in
jekla. Tvori jasno, stabilno raztopino v trdi in mehki vodi. 3 – 5 1,5 ne 8,9 – 9,5 3 – 22 x 








x x

Syntilo 75 EF Proizvod je namenjen za mehanske obdelave in vse postopke brušenja. 
Kompatibilen je z barvami, elastomeri in orodjem. Odlikuje ga visoka stopnja 
bakteriološke in korozijske odpornosti. Ne vsebuje klora, bora, nitritov in 
fenolov

3 - 10 2 ne 9,5 1 - 32      

Syntilo 2000
Za ravno, cilindrično, dvostransko, notranje in necentrirano brušenje površin.
Proizvod je primeren tudi za honanje, rezkanje, struženje, vrtanje, globoko
vrtanje, rezanje navojev in odvalno rezkanje litega železa, nizkoogljičnega
in legiranega jekla.

4 - 10 1,7 ne 8,8 – 9,3 0 – 20  





  

Syntilo 9913 To je pH-nevtralno popolnoma sintetično sredstvo za hlajenje razvito za zahteve 
visokoproduktivnih strojnih obdelav. Primerno za vrtanje, honanje, rezkanje, 
struženje, vrtanje, globoko vrtanje ter odstranjevanje ostankov pri aluminijskih 
zlitinah in avioindustriji.

6 - 10 1,4 ne 7,2 – 7,6 0 – 20 


  








Syntilo 9918 To je pH-nevtralno popolnoma sintetično sredstvo za hlajenje razvito za zahteve 
visokoproduktivnih strojnih obdelav različnih kovin. Primerno za brušenje, 
honanje, rezkanje, struženje, vrtanje, globoko vrtanje, rezanje navojev pri 
aluminijskih zlitinah in v avioindustriji.

4 - 10 1,7 da 7,4 – 7,8 0 – 22      

Syntilo 9954 Syntilo 9954 je zasnovan za maksimalno povečanje učinkovitosti proizvodnje 
in omogoča večje hitrosti strojne obdelave in pomika, posebej pri težkih 
obdelavah nerjavečega jekla kot tudi posebno legiranega jekla. Syntilo 9954 
kaže izjemne lastnosti pri najbolj zahtevnih strojnih obdelavah in omogoča 
zamenjavo čistih rezilnih olj za več namenov brez zmanjševanja kakovosti 
površine ali skrajšanja življenjske dobe orodja.

4 - 15 1,4 da 8,0 – 8,8 0 – 16  








 

Syntilo 9974 BF Sintetično sredstvo za najzahtevneše obdelave kot npr. visokolegirana jekla, ne 
vsebuje bora, kompatibilno z trdo vodo. 4 - 15 1,4 ne 8,0 – 8,8 1 – 30  








 

Syntilo CR 4 To je popolnoma sintetično vodotopno sredstvo, z dolgo življenjsko dobo, za 
zahtevne strojne obdelave kovin, posebej namenjeno za brušenje volfram 
karbida.

3 -  7 1,2 da 9,0 – 9,2 3 – 20 x 








x x

SINTETIČNA VODOTOPNA HLADILNO MAZALNA SREDSTVA 

x  ne ustreza;           Sprejemljivo           Ustreza         Dobro              Odlično        
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REZILNA OLJA
Izdelek Opis Viskoznost mm2/s 

(cSt) pri 40 °C
Plamenišče 
COC °C

Korozija na 
bakru 3hr

Ester Aktivno 
žveplo

Neaktivno 
žveplo

Fosfor Kalcij Klor Cink Videz Zdravje in 
varnost

 Honilo 980 Honanje in superfiniš tako jekla in litega železa kot 
ostalih materialov. 4,3 >125 1b • – – • – – – rumena ***

Honilo 971 Honanje in superfiniš jekla, litega železa in ostalih 
materialov. Primerno tudi za globoki vlek, brušenje in 
splošne obdelave.

8.2 >125 1b • • • • – – – rumena ***

CareCut ES 3 Olje za honanje in superfiniš. Sintetična baza, kar pomeni 
manj dima in oljne megle ter boljše delovno okolje. 5,5 >160 1b • – – – – – – bledo 

rumena *****

Variocut G485 Brušenje in globoko vlečenje jekla in jeklenih litin. 10 >155 4b • • • • – – • svetlo rumena ***
Variocut G 500 Brušenje različnih materialov, brušenje zobnikov in profilno 

brušenje. 21 >190 1b • – – • – – – rumena ***

Variocut G 408 HC Brušenje trdih kovin. Brušenje in honanje ter superfiniš 
različnih materialov. Sintetično bazno olje. 7.7 >160 1b – – – – – – – bistra, 

brezbarvna ****

Variocut G 600 HC Brušenje jekla, predvsem zobnikov ki se obdelujejo z 
orodji iz CBN in korunda. Sintetično bazno olje. 8.9 >165 1b • • • • – – – svetlo rumena ****

Variocut G 613 HC Brušenje jekla in drugih materialov. Brušenje predvsem 
zobnikov, ki se obdelujejo z orodji iz CBN in korunda. 
Sintetično bazno olje.

12.5 >190 1b • • • • – – – rumena ****

CareCut ES 2 Brušenje, prebijanje in druge obdelave različnih 
materialov. posebej primerno za brušenje z visokimi 
hitrostmi. Sintetično estersko bazno olje.

8,8 >200 1b • – • • – – – brezbarvna *****

Variocut B 30 Olje visokega učinka za pehanje in grezilno rezkanje 
ozobij z napredno tehnologijo dodatkov za jekla in 
nerjaveča jekla.

23 >160 4c • • • • – – • jantarjeva **

Variocut B 46 TC Olje visokega učinka z naprednimi aditivi za težke 
obdelave različnih materialov, predvsem visokolegiranih 
jekel.

22 >200 1a • – • • • – – motna siva ***

Variocut B 27 Visokoučinkovito olje za težke obdelave visokolegiranih 
jekel, zlitin titana in niklja. 11 >150 4c • • • • – – – rumena ***

Za dodatne informacije o proizvodih vam je na 
voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. 

Podatki o antikorozivni zaščiti v zgornji tabeli temeljijo na standardnih 
testih, ki se izvajajo v laboratorijskih pogojih in se kot takšni lahko 
uporabljajo samo kot okvirne vrednosti pri ocenjevanju delovanja v realnih 
delovnih pogojih.
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Izdelek Opis Viskoznost mm2/s 

(cSt) pri 40 °C
Plamenišče 
COC °C

Korozija na 
bakru 3hr

Ester Aktivno 
žveplo

Neaktivno 
žveplo

Fosfor Kalcij Klor Cink Videz Zdravje in 
varnost

Variocut C 334 Globoko vrtanje in splošne operacije rezanja na litem
železu in na nizko do srednje legiranih jeklih. 9.6 > 150 4c • • – – – – – jantarjasta ***

Variocut D730 Globoko prebijanje, vlečenje in frezanje legiranih jekel in 
jeklenih zlitin. 13 >140 4c • • • • – – – rumena ***

Variocut G485 Brušenje, globoko vrtanje in avtomatsko struženje, kjer je 
potrebno olje z nižjo viskoznostjo. 10 146 4c • • • • – – • jantarjasta **

Carecut ES 2 Brušenja in druge obdelave različnih materialov. Sintetično 
estersko bazno olje, visoko plamenišče, odpornost proti 
ustvarjanju dima in oljne megle.

8.8 >200 1b • – • • – – – brezbarvna *****

Variocut C215 Širok krog možne uporabe, od brušenja do   frezanja. Najbolj 
primerno za jekla in jeklene litine. 15 >140 4b • • • • – – • tamno rjava ***

Variocut C334 Širok razpon uporabe, od brušenja do frezanja in struženja. 
Najbolj primerno za jeklo in jeklene litine. 11 >150 4c • • • – – – – jantarjasta ***

Variocut C 335 Rezilno olje brez klora za strojne obdelave srednje legiranih
jekel v avtomatih z več delovnimi vreteni. 37 > 180 4c • • – • – – – jantarjasta ***

Variocut C 462 Rezilno olje brez klora za splošne obdelave nizko legiranega 
jekla In neželeznih materialov. 22 > 180 1b • – – – – – – rumena ***

CareCut ES 1 Širok razpon možnih uporab in materialov. Sintetično 
estersko bazno olje, visoko plamenišče, odpornost proti 
nastajanju dima in oljne megle.

28 > 270 1b • – • • – – – rumena *****

Hyspray A1536 Rezilno olje za rezanje z oljno meglo. Širok razpon 
materialov in obdelav. Biorazgradljivo. 28 >180 1a – – – – – – – brezbarvna *****

Hyspray E2010 Rezilno olje za rezanje z oljno meglo na osnovi sintetičnih 
estrov. širok razpon materialov, tudi titan in visokolegirana 
jekla. Biorazgradljivo.

9 >240 1a/b • – • • – – – svetlo 
rumena ****

Hyspray V1066 Rezilno olje za oljno meglo na osnovi estra. Širok razpon 
materialov in obdelav. Primerno za Visokolegirana jekla in 
titan. Biorazgradljivo.

35 >220 1a • – – – – – – rumena *****

REZILNA OLJA
VR

TA
NJ

E

Za dodatne informacije o proizvodih vam je na 
voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. 

Podatki o antikorozivni zaščiti v zgornji tabeli temeljijo na standardnih 
testih, ki se izvajajo v laboratorijskih pogojih in se kot takšni lahko 
uporabljajo samo kot okvirne vrednosti pri ocenjevanju delovanja v realnih 
delovnih pogojih.
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*  ne ustreza;        **  Sprejemljivo        ***  Ustreza        **** Dobro         *****  Odlično        
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SREDSTVA ZA PREOBLIKOVANJE KOVIN 

Tabela za izbiro izdelkov za obdelavo cevi s postopki vleka in pilger postopki

             
        Stopnja 
     primernosti

Podatki v zgornji tabeli so rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranj in se kot takšni uporabljajo kot pomoč pri izbiri proizvoda. 
Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o.  
Relativni odnosi učinka in nivoja dodatkov se lahko primerjajo samo s proizvodi iz te tabele.

ČISTO OLJE Iloform TDN 81 Klorirano zunanje mazivo za težke obdelave: 
Olje za težke operacije globokega vleka. 150 -  -  - • - • - -

Iloform CFX 185 Zunanje in notarnje mazivo za težke obdelave brez klora. 185  - -  • - • - -

Iloform TDN 86 Klorirano, pigmentirano, notranje mazivo za težke obdelave. viskozna pasta -  -   • - • - -

Tabela za izbiro izdelkov za obdelavo z globokim vlekom Lastnosti Tip materiala
Izdelek Opis Viskoznost mm2/s 

(cSt) pri 40 °C 
Žveplo Ester Fosfor Klor Drugo Nerjaveče 

jeklo
Galvanizirano 
jeklo

Jeklo Aluminij Rumene  
kovine

ČISTO OLJE Iloform PN 226 Olje za srednje operacije globokega vleka. 67      • - • - -
Iloform CFX 80 Olje za težke operacije globokega vleka. 80 -  - -  • - • - -

Iloform CFX 185 Olje za težke operacije globokega vleka. 185  - -  • - • - -

Iloform FST 16 Olje za srednje operacije globokega vleka. 93    - - • - • - -
Iloform BWN 205 Olje za težke operacije globokega vleka. 600 - - -  - • - • • -
Iloform BWN 320 Vlečenje žice (aluminij) in globoki vlek ter preoblikovanje 

aluminija in rumenih kovin. 130 -  - - - - • • • •

VODO-
TOPNO

Iloform PS 158 Pasta s pigmentom za težke operacije globokega vleka. n/a -  - -  - - • • -

Tabela za izbiro izdelkov za postopke finega štancanja Lastnosti Združljivost
Izdelek Opis Viskoznost 

mm2/s (cSt) pri 
40 °C 

Žveplo Ester Fosfor Klor Drugo Nerjaveče 
jeklo   

Ogljikovo 
jeklo

Pocinkana 
pločevina

Aluminij Rumene 
kovine

Odobritve 
proizvajalca 
opreme

Iloform CFX 80 Olje za srednje težke operacije, do 8 mm. 80    -  • • - - - •
Iloform CFX 185 Olje za srednje težke operacije, do 8 mm. 185  - -  • • - - - -

Iloform FST 8 Olje za srednje težke operacije, do 8 mm. 168    -  - • - - - -
Iloform FST16 Olje za srednje težke operacije, predvsem nerjaveče 

jeklo.
93    - - • • - - - -
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SREDSTVA ZA PREOBLIKOVANJE KOVIN 

SREDSTVA ZA PREOBLIKOVANJE PLOŠČ

Tabela za izbiro proizvodov za postopke hydroforminga Lastnosti Tip materiala
Izdelek Opis Viskoznost mm2/s 

(cSt) pri 40 °C
Žveplo Ester Fosfor Klor Drugo Ogljikovo jeklo      Nerjaveče 

jeklo   
Aluminij Rumene kovine Odobritve 

proizvajalcev opreme
Iloform RS 5116 Notranje mazivo uporabno tudi za rezanje, 

globoki vlek in valjanje.
70 -  - -  • - • • •

            
          Stopnja
      primernosti

Podatki v zgornji tabeli so rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranj in se kot takšni uporabljajo kot pomoč pri izbiri proizvoda. 
Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. 
Relativni odnosi učinka in nivoja dodatkov se lahko primerjajo samo s proizvodi iz te tabele.

Izdelek Opis Viskoznost mm2/s 
(cSt) pri 40 °C

Žveplo Ester Fosfor Klor Drugo Ogljikovo jeklo Pocinkana 
pločevina

Aluminij Rumene 
kovine

Iloform PN 223 Mazivo za preoblikovanje plošč generatorjev. Blag vonj in 
minimalen ostanek na površini. 1.6 -  - - - • • • •

Iloform MS42 Mazivo za lažje operacije preoblikovanja plošč generatorjev. 
Možna uporaba na materialih z povečanim delom silicija kot 
tudi pocinkani. Balg vonj in minimalen ostanek na površini.

1.5   - - - • • - -

Iloform PN 49 Mazivo za lažje operacije štancanja različnih kovin. 1.9 -  - - - • • • •
Iloform MS 10 Vodotopno sintetično mazivo za štancanje generatorskih 

pločevin. vodotopno - - - -  • - - -

Tabela za izbiro izdelkov za izdelavo šivnih cevi Vsebina  
mineralnega 
olja      

Koncen-
tracija pri 
uporabi

Ph (5% 
raztopina)

Konstruk-
cijske cevi

Strojne cevi Brez bora Dodatek za 
izboljšanje 
mazalnosti

Brez formal-
dehida

Vrsta materijala
Proizvod Opis Jeklo Nerjaveče 

jeklo
Galvanizirano 
jeklo

Iloform TRS 11 Polsintetičen proizvod, brez formaldehida.  5-10% 9.6-9.9 • • - - • • - -
Iloform TRS 6 Polsintetičen proizvod brez bora. Primeren za 

brušenje in lažje obdelave jekla in aluminija. 
 4-8% 9.7 • •  - - • - -
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Proizvod Opis Gostota pri 15°C
kg/dm3

Viskoznost mm2/s 
(cSt) pri 40 °C

Plamenišče Namembnost

Ilocut EDM 180 Mineralno olje nizke viskoznosti za obdelavo z 
elektro erozijo. 0.815 2.5 105 Groba in fina obdelava pri postopkih elektroerozije. Visoka zmogljivost odvzemanja

materiala. Podaljša življenjsko dobo elektrod.
Ilocut EDM 200 Mineralno olje zelo nizke viskoznost za obdelavo z 

elektro erozijo. 0.767 2.0 103 Groba in fina obdelava pri postopkih elektroerozije. Visoka zmogljivost odvzemanja
materiala. Podaljša življenjsko dobo elektrod.

TEKOČINE ZA ELEKTROEROZIJO

Proizvod Opis Gostota pri 15°C
kg/dm3

Viskoznost mm2/s 
(cSt) pri 40 °C

Plamenišče Namembnost

Iloquench 1 Mineralno olje za kaljenje, namenjeno kaljenju s 
srednjimi kalilnimi hitostmi. 0,864 20

 
  204

Za navadno kaljenje v olju. Za naogljičena in legirana jekla ter karbonitrirana jekla. 
Za kaljenje v kadeh, ki so sestavni del peči, v odprtih kadeh in za gašenje delov, 
ogretih v solnih kopelih.

Iloquench 455 Olje za kaljenje na bazi parafinskega olja. 
Olje vsebuje aditive, ki zavirajo oksidacijo. Za 
pospešeno hitrost kaljenja.

0,880
0,890 26 - 32 > 200

Za kaljenje polnih delov z nizko kaljivostjo, za kaljenje delov iz nizkolegiranih jekel, 
kot so vijaki, štancani deli, elementi kotalnih ležajev, vzmeti...

Iloquench 768 
Aqua FF

Pripravljena mešanica vodotopnih polimernih snovi 
z veliko molekularno težo. Vsebuje aditive proti 
koroziji, zmanjševanju penjenja in specialne aditive, 
ki skrbijo za čistost obdelovancev po kaljenju.

1,065
1,075

90 - 110 --
Vodotopno sredstvo namenjeno kaljenju jekla po plamenskem ali indukcijskem 
segrevanju. Dobra zaščita proti koroziji.

OLJA IN TEKOČINE ZA KALJENJE

             
         Stopnja  
      primernost

Podatki v zgornji tabeli so rezultati standardiziranih laboratorijskih testiranj in se kot takšni uporabljajo kot pomoč pri izbiri proizvoda. 
Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o.  
Relativni odnosi učinka in nivoja dodatkov se lahko primerjajo samo s proizvodi iz te tabele.
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PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITNA SREDSTVA 
HL

AP
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IVA
 O

SN
OV

A
Ime izdelka Opis Zdravje in 

varnost
Osnovna tekočina Plamenišče

[°C]
Vrsta  filma Sredstva, ki 

tvori film
[%]

Debelina filma
[µm]

Korozijska 
zaščita v 
zaprtem 
(meseci)

Korozijska zaščita 
na odprtem 
pokritem prostoru 
(meseci)

Čas sušenja 
pri 20 °C 
(min)

Viskoznost 
mm2/s (cSt) 
pri 40 °C

Barij

Rustilo DWX 10 Tekočina za izpodrivanje vode. • white spirit > 38 brez filma 0 0 – – 15 –
Rustilo DWX 21 Kratkotrajna zaščita z izpodrivanjem vode, 

oljni film. • white spirit > 38 oljni 30 3 - 4 3 1 60 –

Rustilo DWX 30 Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode, 
mehek film. • white spirit > 38 masten 8 0,6 - 1 8 - 12 3 - 6 30 –

Rustilo DWX 30D Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode. •• de-aromatizirano 66 mehko-
masten 8 0.6-0.8 9 3 30 n/pri •

Rustilo DWX 31 Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode. •• de-aromatizirano 38 mehko-
masten 19 2-4 12 6 60 n/pri

Rustilo 4135 HF Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode, 
masten film, nizka vsebnost hlapljivih 
ogljikovodikov.

••• de-aromatizirano > 101 masten 10 2 - 2,5 12 3 90 - •

Rustilo DW 330 Dolgoročna zaščita z izpodrivanjem vode. •• de-aromatizirano 61.5 čvrst-
masten 40 7 24 12 120 n/pri

Rustilo DW 370 Dolgoročna zaščita z izpodrivanjem vode, 
masten film. •• de-aromatizirano > 61.5 masten 31 4 - 6 18 9 90 n/pri •

Rustilo DW 180 X Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode, 
oljno-masten film. •• izoparafin 58 oljno-

masten 11 1,2 - 1,5 12 4 - 6 40 – •

Rustilo DW 210 X Kratkotrajna zaščita z izpodrivanjem vode. ••• izoparafin 58 oljni 30 3.5-5.0 3 1 90 4.5 •
Rustilo DW 230 X Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode. ••• izoparafin 58 oljno-

masten 22 3.0 12-15 3-6 80 n/pri

Rustilo DW 300 X Srednjeročna zaščita z izpodrivanjem vode, 
masten film. •• izoparafin > 61.5 masten 8 0.6 - 1 8 - 12 3 - 6 40 n/pri

Podatki o protikorozivni zaščiti v zgornji tabeli temeljijo na standardnih korozijskih testih, ki se izvajajo v laboratorijskih pogojih in se kot taki 
lahko uporabljajo samo kot okvirne vrednosti pri oceni delovanja v realnih delovnih pogojih. Trajanje protikorozivne zaščite je lahko različno, 
odvisno od namena in okolja v katerem se sredstvo uporablja. Možno je, da nekateri izmed zgoraj navedenih izdelkov niso dostopni na Vašem 
trgu. Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. 
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Ime izdelka Opis Zdravje in 
varnost

Osnovna tekočina Plamenišče
[°C]

Vrsta  filma Nehlapljiv 
delež
[%] 

Debelina filma
[µm]

Korozijska 
zaščita v 
zaprtem 
(meseci)

Korozijska zaščita 
na odprtem 
pokritem prostoru 
(meseci)

Čas 
sušenja 
pri 20 °C 
(min)

Viskoznost 
mm2/s (cSt) 
pri 40 °C

Barij

PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITNA SREDSTVA 

Rustilo 630 Olje za protikorozijsko zaščito, nizka viskoznost. ••• čisto olje > 170 oljni 100 4 3 – – 21
Rustilo 4163 Olje za protikorozijsko zaščito, nizka viskoznost. ••• čisto olje 110 oljni 100 2 12 – – 7
Rustilo 66 VCI Olje za protikorozijsko zaščito z VCI.

••• čisto olje + VCI >130 oljni+VCI 100 2

pet let v 
hermetično 

zaprtem 
pakiranju

12 mesecev n/pri 11-16

Rustilo 652 Olje za protikorozijsko zaščito, srednja viskoznost. ••• čisto olje 190 oljni 100 3 - 5 6 - 9 – – 52

Rustilo Aqua 21 Koncentrat, ki ob mešanju z vodo tvori emulzijo.

•••• vodotopno olje > 150 tanek-oljni odvisno od 
koncentracije

odvisno od 
koncentracije

8 - 12 (ob 
konc 20%) – 60-240 70

ČI
ST

A 
OL

JA

Podatki o protikorozivni zaščiti v zgornji tabeli temeljijo na standardnih korozijskih testih, ki se izvajajo v laboratorijskih pogojih in se kot taki 
lahko uporabljajo samo kot okvirne vrednosti pri oceni delovanja v realnih delovnih pogojih. Trajanje protikorozivne zaščite je lahko različno, 
odvisno od namena in okolja v katerem se sredstvo uporablja. Možno je, da nekateri izmed zgoraj navedenih izdelkov niso dostopni na Vašem 
trgu. Za dodatne informacije o proizvodih vam je na voljo tehnični servis ABC maziva d.o.o. 
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Čistila na osnovi vode Opis pH pri 
5%

Temperatura Uporaba Združljivost Vrsta nčistoče
 °C  °F Potap- 

ljanje
Ultra-
zvok

Tunelsko 
pranje

Izpiranje 
s 
potaplja-
njem 

Brizganje Jeklo Alumi-
nij

Rumene 
kovine

Emul-
zija

Rezilna 
olja, ki se 
enosta-
vno 
čistijo

Rezilna 
olja

Rezilna 
olja, ki 
se težko 
čistijo

paste/
vosek

trdni 
delci

Techniclean MP 2 Večnamensko sredstvo brez anorganskih soli. 8,8 50-80 104-176 l l l l l l l l l l
Techniclean D 890 Večnamensko sredstvo za tunelsko pranje. 8,9 50-80 104-176 l l l l l l l l l l
Techniclean HP Tunelsko pranje z brizganjem. 9,3 do 65 do 150 l l l l l l l l l
Techniclean S 581 Čiščenje pred toplotno obdelavo za železne materiale. 10,7 20 - 80 68-176 l l l l l l
Techniclean MP Večnamensko sredstvo z učinkovito zaščito proti koroziji 

in odličnim ločevanjem mastnega dela. 10,3 do 65 l l l l l l l l l l l

Techniclean S Extra FF Sredstvo za zaključna tunelska pranja, zelo učinkoviti 
aditivi proti koroziji in dobrim ločevanjem mastnega 
dela. Delovni pritiski do 200 bar.

9.7 do 80 l l l l l l l l l l l

Techniclean S9 Sredstvo za medfazna in zaključna tunelska pranja za 
jeklo in jeklene litine. Delovni pritiski do 400 bar. 10.6 do 80 l l l l l l l l l l i

Techniclean S-RP Klasična bela emulzija.
9,9 40 - 70 104-158 l l l l l l l l

Techniclean MP FLEX Alkalno večnamensko sredstvo. 12,0 30 - 80 do 176 l l l l l l l l l l l l l

Techniclean XHD Močno alkalno sredstvo, brez silikatov in površinsko 
aktivnih snovi. 13,1 do 90 do 194 l l l l l l l l l l

Techniclean XBC 80 Blago alkalno večnamensko sredstvo z PAK in inhibitorji 
korozije, kompatibilno z XBB proizvodi za obdelavo 
kovin.

9,3 do 70 I I I I I I I I I I

Techniclean XBC 90 Blago alkalno večnamensko sredstvo z PAK in inhibitorji 
korozije, kompatibilno z XBB proizvodi za obdelavo 
kovin. Brez MEA.

9,3 do 70 I I I I I I I I I I

Techniclean XBC 45 Za medfazna in zaključna tunelska pranja za jeklo in 
jeklene litine, kompatibilno z XBB proizvodi za obdelavo 
kovin. Zelo dobra zaščita pred korozijo.

9,3 do 70 I I I I I I I I
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ČISTILA
Ogljikovodikova topila 
za čiščenje

Opis Plamenišče  
°C / °F

Najvišja 
temperatura 
°C / °F

V skladu 
z EU VOC-
direktivo

Uporaba Združljivost Nečistoča
ročno pota-

pljanje  
ultrazvok        parna

komora
Jeklo Alu-

minij
Rumene 
kovine

Emulzija Rezilna 
olja, ki se 
enostavno 
čistijo

Rezilna 
olja, ki 
se težko 
čistijo

paste/
vosek

vosek 
delci

Techniclean AS 58 Izoparafinsko topilo za čiščenje z blagim
vonjem. > 56 42 l l l l l l l l l l

Techniclean AS 105 Topilo za čiščenje z nizko vsebnostjo VOC. > 101 / 214 85 / 185 l l l l l l l l l l

Sredstva za vzdrževanje Opis koncentracija % pH pri 5%
Techniclean MTC 43 Sredstvo za čiščenje obdelovalnih strojev. 1 - 3 8,5
Techniclean MP Flex Vodomešljivo sredstvo za čiščenje  industrijskih podov, za 

obdelovalne stroje, za večja odstranjevanja nečistoč. 1 - 20 11,5

Techniclean MOP Turbo  Negorljiv granulat za vpijanje razlitih tekočin. - -
Techniclean SC 170 Aditiv za sisteme za prenos toplote. 0,5 - 2 -
Techniclean SC 320 Aditiv za čiščenje oljnih sistemov. 5 - 10 -
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MASTI, 
VISOKOUČINKOVITA 
MAZIVA IN MAZIVA 
ZA POSEBNE 
NAMENE 

Ime proizvoda Opis Osnovno olje Dodatki Viskoznost mm2/s 
(cSt) pri 40 °C

Temp. območje 
uporabe; °C

Uporaba

Performance BIO CH ESU Biorazgradljivo olje za verige in prenosnike. sint.ester EP/AW 100, 150 -30 +140 Mazanje in zaščita proti koroziji verig. Cirkulacijska mazanja.

Performance BIO GE ESS Biorazgradljivo olje za prenosnike. sint.ester EP/AW 220 -25 +90 Mazanje vseh vrst prenosnikov in cirkulacijsko mazanje ležajev.
Performance BIO HE ESU Biorazgradljivo olje za hidravlične sisteme. sint.ester EP/AW 32, 46 -25 +90 Hidravlični sistemi in druga cirkulacijska mazanja (ležaji in lažje orbemenjeni 

reduktorji).

BIORAZGRADLJIVA OLJA
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Ime proizvoda Opis Osnovno olje Dodatki ISO VG (Visk./40°C)  
mm2/s (cSt)

Temp. območje 
uporabe (°C)

Uporaba

Optileb AT Belo olje za pripravne skupine. belo olje EP/AW 15 - 10  + 60 Orodje na komprimiran zrak in mehanizmi za pakiranje tablet, fiziološko neoporečno, 
NSF H1.

Optileb HY Fiziološko neoporečna hidravlična olja. PAO EP/AW 32, 46, 68 - 40  + 100 Hidravlični sistemi, DIN 51524/2, HLP hidravlično olje, fiziološko neoporečno, NSF H1.

Optileb GT Fiziološko neoporečna olja za industrijska gonila. PAO EP/AW 150-460 - 20  + 110 Industrijska gonila, drsne in kotalne ležaje, fiziološko neoporečno, NSF H1.

Optileb V Fiziološko neoporečna kompresorska olja. PAO EP/AW 46-100 - 30  + 100 Kompresorska olja v skladu s specifikacijami NSF H1.

Optileb CH Fiziološko neoporečna olja za verige.

PAO EP/AW

32
150

(280)
1500

- 60
- 30
- 30
- 20

 + 150
 + 200
 + 200
 + 200 

Verige proizvodnih, polnilnih in pakirnih strojev v živilski industriji  in polnilnicah pijač, 
fiziološko neoporečno, NSF H1.
(32, 280 in 1500 tudi v spreju).

Optileb GT 1800/220 Fiziološko neoporečna sintetična olja za industrijske 
reduktorje. poliglikol EP/AW 220 -30 120

Industrijska gonila, cirkulacijsko mazanje. primerno predvsem za povišane temperature 
ali polžne prenose. NSF H1.

Optileb GT 1810/220 Fiziološko neoporečna olja za industrijska gonila. belo olje EP/AW 220 - 10  + 90 Industrijska gonila, drsni in kotalni ležaji, fiziološko neoporečno, NSF H1.

OLJA ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO IN POLNILNICE PIJAČ

MASTI ZA PREHRAMBENO INDUSTRIJO IN POLNILNICE PIJAČ
Ime proizvoda Opis Vrsta 

zgoščevalca
Osnovno olje NLGI 

razred
ISO VG olja  @ 40 
°C  mm2/s (cSt)

Temp. območje 
uporabe; °C

Primerne 
hitrosti

Dodatki zoper 
obrabo

Uporaba

Optileb VAS Medicinski vosek.
- belo olje 2 - - - - -

Konzervacija strojev, mazanje, tesnenje kot tudi surovina za 
proizvodnjo farmacevtskih in kozmetičnih proizvodov.

Optileb GR 823-2 Fiziološko neoporečna bela 
mast.

aluminijev 
kompleks belo olje 2 200 -30 +120 srednje EP/AW Bela mast za plošno mazanje v živilski industriji. odlična odpornost na 

izpiranje in širok temperaturni razpon. NSF H1.
Optileb GR PL Fiziološko neoporečna 

sintetična mast za posebne 
primere.

aluminijev 
kompleks PAO 2 400 -35 +160 srednje/

niske trda maziva
Posebna mast za povišane temperature in velike obremenitve. NSF 
H1.

Optileb GR UF Fiziološko neoporečne 
posebne masti. aluminijev 

kompleks PAO 00
1 320/460 - 40

- 0
 + 140
 + 140 srednje EP/AW

Centralni mazalni sistemi, gonila s poltekočimi mastmi, polnilne, 
etiketirne, zapiralne enote in stroji za pranje steklenic, fiziološko 
neoporečno, NSF H1.

Optileb 2 Sil Fiziološko neoporečna 
silikonska mast. PTFE silikonsko olje 2 1200 - 30  + 150 srednje PTFE Mazanje materialov iz EPDM, tesnenje polnilnih enot, ustreza NSF H1.

Optileb GR FS 2 Fiziološko neoporečne masti 
za kotalne in drsne ležaje.

aluminijev 
kompleks PAO 2 52 - 30  + 140 visoke EP/AW Mazanje drsnih in kotalnih ležajev pri visokih hitrostih ali nizkih 

temperaturah. Ustreza NSF H1.
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Ime proizvoda Opis Vrsta 
zgoščevalca

Osnovno olje NLGI 
razred

ISO VG olja  @ 
40 °C  mm2/s 
(cSt)

Temp. 
območje uporabe; °C

Primerne 
hitrosti

Dodatki 
zoper 
obrabo

Uporaba

Spheerol EPL Večnamenska mast z EP in AW 
aditivi. litij mineralno olje 0, 1, 2 150 - 200 -20 +120 EP/AW Splošna mast za široko področje uporabe

Spheerol LCX 222 Večnamenska mast z širokim 
spektrom uporabe. litijev kompleks mineralno olje 2 200 -15 +150 srednje EP/AW

Vsestranska mast, ki jo odlikuje zelo širok spekter možne uporabe. 
Odlično prenašanje obremenitev ter zelo dobra odpornost na izpiranje 
z vodo.

Spheerol LMM Črma mast za splošno mazanje. litij mineralno olje 2 200 -20 +120 srednje MoS2 Črna mast za splošno mazanje, predvsem pri pogojih visokih kontaktnih 
obremenitev in vibracij. Drsni ležaji, zobniki, sklopke in zglobi.

Tribol GR 100 PD Masti z MFT za kotalne in drsne 
ležaje.

litijev-12-
hidroksistearat mineralno olje 00, 0

1, 2
100 - 35

- 40
 + 140
 + 140 

zelo 
visoke MFT Visoko obremenjeni in hitro vrteči  se ležaji, podaljšana življenjska 

doba ležajev, centralni sistemi.
Tribol GR HS 1,5 Mast za mazanje ležajev vreten 

obdelovalnih strojev. polimer PAO 1,5 46 -40 +120 zelo 
visoke

Visokozmogljiva mast za mazanje vreten obdelovalnih strojev in ostale 
aplikacije pri visokih vrtljajih ali nizkih temperaturah. Hitrostni faktor (n 
x dm) = 1.400.000

Tribol GR 400 PD Masti z MFT za kotalne in drsne 
ležaje. litij mineralno olje 2,3 320/460 - 30

- 25
 + 140
 + 140 srednje MFT Ležaji izpostavljeni težkim obratovalnim pogojem, kot so vlaga, prah 

in vibracije.
Tribol GR 1350-2.5 PD Mast z MFT za kotalne in drsne 

ležaje. 
litijev-12-

hidroksistearat mineralno olje 2/3 1500 - 10  + 140 nizke MFT Ležaji pri nizkih hitrostih in udarnih obremenitvah v prašnem in 
vlažnem okolju. 

Tribol GR 3020/1000 PD Masti s TGOA za kotalne in 
drsne ležaje. litij mineralno olje 00, 000, 

1, 2 1000 - 40  + 120 nizke TGOA Ležaji pri nizkih hitrostih, gonila, ki se mažejo z mastmi, splošno 
mazanje.

Tribol GR CLS Večnamenska mast. litij/kalcij mineralno olje 000, 2 100 - 30  + 120 visoke EP/AW Centralni sistemi, kotalni in drsni ležaji. USDA H2.

Tribol GR 2 EP Večnamenska mast. litij mineralno olje 2 100 - 35  + 130 visoke EP/AW Kotalni in drsni ležaji pri težkih pogojih obratovanja.
Molub-Alloy 777 NG Masti za kotalne in drsne ležaje. litij mineralno olje 1, 2 860 - 20  + 120 nizke MoS

2

Ležaji pri visokih obremenitvah, v abrazivnem okolju, centralni mazalni 
sistemi.

Molub-Alloy 860 ES Masti s trdnimi mazivi za 
kotalne in drsne ležaje. litijev kompleks mineralno olje 1, 2 220, 460 - 30  + 140 srednje MoS

2

Drsni in kotalni ležaji pri srednjih obremenitvah (ISO VG 220) in 
visokih obremenitvah (ISO VG 460), dolgotrajne temp. do + 140°C 
(kratkotrajno + 150°C).

Molub-Alloy 870-2 Mast za počasi vrteče ležaje.
litij mineralno olje 2 1800 0 +120 niske MoS

2

Mast za počasi vrteče drsne/kotalne ležaje, kjer se zahteva dobra 
zaščita pred obemenitvami, korozijo ter tesnenjem.

Tribol GR 4020 PD Masti s TGOA za kotalne in 
drsne ležaje. litijev kompleks mineralno olje 1, 2 220, 460 - 30  + 150 srednje TGOA Kotalni in drsni ležaji pri srednjih in visokih obremenitvah, 

vodoodporne, stalne temp. do + 150°C (kratkotrajno + 160°C).
Tribol GR 3785/220-1.5 Večnamensta mast, odporna 

na izpiranje in visoke/nizke 
temperature.

litij mineralno /
sint. olje 1.5 200 -40 +120 srednje EP/AW

Mast za splošno mazanje, odporna na izpiranje, posebej primerna za 
centralne mazalne sisteme.

Molub-Alloy 6040/460-1.5 Visokoučinkovita mast za visoke 
obremenitve ter vlago/paro. kalcij sulfonat mineralno olje 1.5 460 -20 +130 srednje/

nizke EP/AW Mazanje obremenjenih delov, odlična odpornst na izpiranje ter povišane 
temperature. mazanje ležajev peletirk, sklopk ter valjarskih ogrodij.

Molub-Alloy 6080/460-1.5 Večnamenska mast za povečane 
temperature, agresivno okolico 
ter udarne obremenitve.

kalcij kompleks 
sulfonat mineralno olje 1.5 460 -20 +130 srednje/

nizke MoS2
Mazanje pri velikih udarnih obremenitvah in v pogojih izpiranja z kislim 
ali lužnatimi vodami. Industrija jekla, rudniki.

Molub Alloy 370-2 Večnamenska mast s trdnimi 
mazivi. litij mineralno olje 2 320 - 25  + 130 srednje MoS

2

Dolgoročno mazanje kotalnih in drsnih ležajev.

Molub-Alloy BLANC Bela večnamenska mast. litij mineralno olje 2 220 - 25  + 130 srednje trdna 
maziva

Kotalni in drsni ležaji, odporna na vodo in paro, prah.

VEČNAMENSKE VISOKOZMOGLJIVE MASTI
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Ime proizvoda Opis Vrsta zgoščevalca Osnovno olje NLGI 
razred

ISO VG olja  @ 40 
°C  mm2/s (cSt)

Temp.
območje uporabe; °C

Primerne 
hitrosti

Dodatki 
zoper obrabo

Uporaba

Molub-Alloy 243 Arctic Mazalna mast. kalcij mineralno 
olje 1/2 13 - 45  + 70 srednje trdna maziva Kotalni in drsni ležaji pri nizkih temperaturah. 

Tribol GR TT 1 PD Masti za kotalne in drsne ležaje. organ./anorg.

org./an. + MoS2

sintetično 
olje 1 15/22 - 60  + 120 zelo 

visoke

MFT, trdna 
maziva 

(TT 1EP)

Mazanje ležajev pri visokih hitrostih ali v širokem temperaturnem 
območju.

Optitemp LG Mast za kotalne in drsne ležaje. litij PAO 0,2 46 - 50  + 120 zelo 
visoke EP/AW Kotalni in drsni ležaji, za cilindre ključavnic, dobra kompatibilnost 

s plastiko.
Optitemp RB2 Mast za nizke temperature, 

kompatibilna s plastiko. litij PAO 2 50 -50 +120 visoke EP/AW Za mazanje plastičnih kablov in drugih polimernih površin pri 
drsenju.

MASTI ZA NIZKE TEMPERATURE

Ime proizvoda Opis Vrsta zgoščevalca Osnovno olje NLGI 
razred

ISO VG olja @ 40 
°C mm2/s (cSt)

Temp. območje 
uporabe; °C

Primerne 
hitrosti

Dodatki 
zoper obrabo

Uporaba

Tribol GR HT 2 Masti za kotalne in drsne ležaje, 
povišane temperature.

anorganska
anorg. 

mineralno 
olje 2 460/680 - 20  + 160 nizke/

srednje EP/AW Kotalni in drsni ležaji v visokem temperaturnem območju, 
srednje obremenitve.

Tribol GR PS HT Mast za mazanje ležajev na 
povišanih temperaturah in 
obremenitvah.

poliurea mineralno 
olje 1,2 460 -25 +160 srednje/

visoke EP/AW
Mazanje v pogojih povečanih temperatur in obremenitev, za 
centralne sisteme. Kovaške preše, preše za proizvodnjo pelet in 
druge.

Tribol GR 4747/220-2 HT Mast za kotalne in drsne ležaje, 
povišane temperature. litijev kompleks PAO/ester 2 220 - 40  + 160 srednje TGOA

Kotalni in drsni ležaji pri visokih obremenitvah, povečana 
zaščita zoper obrabo v področjih mejnega in mešanega trenja 
(kratkotrajno do +180°C).

Tribol GR XT 2 HT Mast za kotalne in drsne ležaje, 
visoke temperature. poliurea PAO 2 220/320 - 25  + 180 srednje EP/AW Ležaji v normalnem in visokem temperaturnem območju, tudi 

centralni mazalni sistemi.

Molub-Alloy 100-2 HT Masti za kotalne in drsne ležaje, 
visoke temperature.

organska PAO/ester 1, 2 100/150 - 20  + 220 srednje trdna maziva Dolgotrajno mazanje ležajev pri visokih obremenitvah in v 
agresivnem okolju.

Braycote Inertox 500-2 Mast za kotalne in drsne ležaje, 
ekstremno visoke temperature. PTFE PFPE 2 460 - 25  + 260 srednje trdna maziva Kotalni in drsni ležaji, dolgoročno mazanje pri srednjih hitrostih, 

odporna na topila, benzen, vodo.

Braycote 2115 Mast za kotalne in drsne ležaje, 
ekstremno visoke temperature. PTFE PFPE 0, 2 510 - 20  + 250 srednje trdna maziva

Za drsne in kotalne ležaje pri visokih obremenitvah, dolgotrajne 
temperature do +250°C, 2115-0 za ponovno mazanje. Posebno  
čistilno sredstvo za čiščenje.

Tribol GR FM 2.5 Sil Silikonska mast. litij silikonsko 
olje 2/3 68/100 - 30  + 180 zelo 

visoke trdna maziva Manj obremenjeni kotalni in drsni ležaji,  kombinacije s 
plastičnimi materiali, ločevanje in tesnenje.

MASTI ZA VISOKE TEMPERATURE



31

Ime proizvoda Opis Vrsta 
zgoščevalca

Osnovno olje NLGI 
razred

ISO VG olja  @ 
40 °C  mm2/s 
(cSt)

Temp. območje 
uporabe; °C

Primerne 
hitrosti

Dodatki zoper 
obrabo

Uporaba

Tribol OG 500-0 Mast s TGOA za odprte 
zobnike.

aluminijev 
kompleks mineralno olje 0 490 - 20  + 140 nizke TGOA Centralni sistemi z razprševanjem, visoke obrem., dolgotrajne 

temperature do + 120°C. Zobniške sklopke.
Molub-Alloy OG 936 SF Heavy Mast za odprte zobnike. mešana mila mineralno olje 0 2000 0 +100 nizke trdna maziva Odprti zobniški venci, visoke obremenitve in nizke hitrosti, centralni 

sistemi z razprševanjem. Tudi sprej.
Molub-Alloy OG-RI Mast za odprte zobnike.

neorganski mineralno olje 0 1000 - 20  + 140 nizke EP/AW
Mast za učinkovito utekanje velikih odprtih zobniških vencev 
rotacijskih peči v težki industriji.

Molub-Alloy OG 8031 Toksitropična mast za 
odprta zobniška gonila. neorganski mineralno olje 00 3000 – nizke trdna maziva

Priporoča se za odprte zobnike v rudarski in cementni industriji. Ponuja
izjemno zaščito proti obrabi in ne tvori usedlin. Za odprte zobnike, 
aktuatorje vijačnega tipa in drsne ležaje z nizkimi hitrosti. Uporaba v 
centralnih sistemih mazanja ali v kopeli.

MASTI ZA ODPRTE ZOBNIKE IN JEKLENE VRVI
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PASTE
Ime proizvoda Opis Barva Vrsta zgoščevalca Osnovno olje NLGI 

nivo
Temperaturno 
območje uporabe

Uporaba

Molub-Alloy Paste White T Montažna pasta zoper kontaktno 
korozijo. bela litij/ trdna maziva mineralno in 

sintetično olje 1 - 30  + 250 Univerzalna montažna in demontažna pasta,  dolg učinek ločevanja in mazanja.

Molub-Alloy Paste HT Ločevalna pasta za visoke temperature. zlata bentonit/ trdna 
maziva sintetično olje 2 - 30  + 

1100 Montaža sestavnih delov,  visoko temperaturno območje.

Molub-Alloy Paste TA Montažna in ločevalna pasta za visoke 
temperature.

srebrno 
kovinska

bentonit/ trdna 
maziva mineralno olje 1/2 - 40  + 

1100
Montaža  komponent podvrženih temperaturam in vplivom okolice, npr. vijaki, 
prirobnice, vretena ventilov  in pokrovi.

Molub-Alloy Paste PL Pasta za montažo in mazanje črna MoS
2

mineralno olje 2 - 30 + 600 Montaža ali temeljno mazanje drsnih površin

POSEBNA OLJA
Ime proizvoda Opis Osnovno olje Dodatki zoper 

obrabo
ISO VG (Visk./40°C)  
mm2/s (cSt)

Temp. območje 
uporabe; °C

Uporaba

Molub-Alloy GM
969/320 Maziva za industrijska gonila. mineralno olje MoS2 220, 460, 1000 - 20  + 90 Olja za gonila, ki puščajo; za uporabo dokler se ne odpravi vzrok iztekanja.

Viscogen G Olja za stroje za proizv. stekla. ester EP/AW 220 - 35  + 200 Centralno mazanje strojev za proizvodnjo steklenic.
EC Coating Sintetično olje. PAO AW 320/460 - 40  + 120 Električni spoji in sklopke v elektrotehnični industriji.
Tribol Non-Fluid 150 Lepljivo olje za vodila. mineralno olje EP/AW 150 -20 +90 Vodila, verige v gozdarstvu, rudarstvu in pri obdelovalnih strojih.
Tribol PM S Cirkulacijsko olje za povišane temperature 

pri proizvodnji papirja, gume in plastike. PAO EP/AW 220 -35 +140 Za povišane delovne temperature, odlična oksidacijska odpornost. Primerno tudi 
za nižje temperature ob zagonih.

Calibration oil 4113 Niskoviskozno olje za kalibracijo. mineralno olje - 2.5 -30 +90 Testiranje injektorjev diezel motorjev.
Molub-Alloy Suspension HTGU Suspenzija grafita v poliglikolu. poliglikol grafit 100           - 5 + 200/650** Suspenzija za visoke temperature.
Molub-Alloy 491 C MoS2 suspenzija v vodi. voda MoS2 -            - (+ 450)* Suspenzija trdih maziv MoS2 v vodi za zaščito kotalno/ drsnih površin.  Nosilni 

venec peči v cementarnah. 

SPREJI
Ime proizvoda Opis Potisni plin Uporaba

Rustilo WDP SPRAY Večnamensko olje v spreju. propan/butan Večnamenski sprej, oljni film proti koroziji, odlično razgrajuje rjo in izpodriva vodo - vlago.

Molub-Alloy TF SPRAY Črn sprej v prahu MoS
2
. propan/butan Suhi mazalni film na osnovi MoS

2
 za vretena, vodila in drsne ležaje od - 180°C do + 450°C.

Molub Alloy 369 Spray Črn sprej v prahu MoS
2
. propan/butan Osnovno in montažno mazivo s suhim filmom z močnim oprijemom na površino, uporaba do 450°C.

Viscogen KL 3, 23, 300 Spray Prozoren sprej za verige brez trdnih maziv. propan/butan Popolnoma sintetičen sprej za verige za normalno in visoko temperaturno območje.

Optileb F&D Spray  Fiziološko neoporečen oljni sprej. propan/butan Živilska industrija in polnilnice pijač. Mazanje površin in čiščenje, USDA H1.

Tribol CH 1430 Spray Visokotemperaturno olje v spreju. propan/butan Estersko olje VG 150 za temperature do 270 stopinj celzija, verige peči in sušilnic. Topi stare obloge in ne kaplja.
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Oznaka Ime proizvoda Temp. območje uporabe; °C

LT2 Tribol GR 400-2 PD (staro ime Olista longtime 2) -  30  + 140
PD2 Tribol GR 100-2 PD (staro ime Longtime PD2) -  35  + 140
CLS Tribol GR CLS 2 (staro ime Olit CLS) -  30  + 120
H1 Optileb GR 823-2 H1 -  30  + 140
XT2 Tribol GR XT 2 HT -  25  + 180
KL23 Viscogen KL 23 -  25  + 250
OG Tribol OG 500-0 - 30  + 120

Optigear Synth 800/460 Optigear Synthetic 800/460 - 30 + 160

Optileb CH 280 Optileb CH 280 - 30 + 200

MA 777 Molub-Alloy 777-1 - 20 + 120

MASTI V KARTUŠAH
Ime proizvoda Opis Vrsta 

zgoščevalca
Osnovno olje NLGI 

razred
ISO VG olja  @ 40 
°C  mm2/s (cSt)

Temp. območje 
uporabe; °C

Primerne 
hitrosti

Dodatki zoper 
obrabo

Uporaba

Tribol GR 100 PD Masti z MFT za kotalne in 
drsne ležaje.

litijev-12-
hidroksistearat

mineralno 
olje

1, 2 100 - 35
- 40

 + 140
 + 140

zelo 
visoke MFT Visoko obremenjeni in hitro vrteči  se ležaji, podaljšana življenjska doba 

ležajev, centralni sistemi.
Spheerol LCX 222 Večnamenska mast z 

širokim spektrom uporabe. litijev kompleks mineralno 
olje 2 200 -15 +150 srednje EP/AW

Vsestranska mast, ki jo odlikuje zelo širok spekter možne uporabe. 
Odlično prenašanje obremenitev ter zelo dobra odpornost na izpiranje z 
vodo.

Optileb GR FS 2 Fiziološko neoporečne masti 
za kotalne in drsne ležaje.

aluminijev 
kompleks PAO 2 52 - 30  + 140 visoke EP/AW Mazanje drsnih in kotalnih ležajev pri visokih hitrostih ali nizkih 

temperaturah. Ustreza NSF H1.
Optitemp RB2 Mast za nizke temperature, 

kompatibilna s plastiko. litij PAO 2 50 -50 +120 visoke EP/AW Za mazanje plastičnih kablov in drugih polimernih površin pri drsenju.

Tribol GR 400-2 PD Masti z MFT za kotalne in 
drsne ležaje. litij mineralno 

olje 2 320/460 - 30
- 25

 + 140
 + 140 srednje MFT Ležaji izpostavljeni težkim obratovalnim pogojem, kot so vlaga, prah in 

vibracije.
Tribol GR 4020/220-2 PD Masti z MFT za kotalne in 

drsne ležaje. litij mineralno 
olje 2 200 - 30

- 25
 + 140
 + 140 srednje MFT Ležaji izpostavljeni težkim obratovalnim pogojem, kot so vlaga, prah in 

vibracije.
Tribol GR 4747/220-2 HT Mast za kotalne in 

drsne ležaje, povišane 
temperature.

litijev kompleks PAO/ester 2 220 - 40  + 160 srednje TGOA
Kotalni in drsni ležaji pri visokih obremenitvah, povečana zaščita zoper 
obrabo v področjih mejnega in mešanega trenja (kratkotrajno do +180°C).

Tribol GR HT 2 Masti za kotalne in 
drsne ležaje, povišane 
temperature.

anorganska
anorg. 

mineralno 
olje 2 460/680 - 20  + 160 nizke/

srednje EP/AW
Kotalni in drsni ležaji v visokem temperaturnem območju, srednje 
obremenitve.

Tribol GR XT 2 HT Mast za kotalne in drsne 
ležaje, visoke temperature. poliurea PAO 2 220/320 - 25  + 180 srednje EP/AW Ležaji v normalnem in visokem temperaturnem območju, tudi centralni 

mazalni sistemi.
Molub-Alloy 243 Arctic Mazalna mast. kalcij mineralno 

olje 1/2 13 - 45  + 70 srednje trdna 
maziva

Kotalni in drsni ležaji pri nizkih temperaturah. 

OLJA IN MASTI V MEMOLUB NAPRAVI ZA MAZANJE
MFT = MICROFLUX TRANS, dodatki, ki delujejo pri obremenitvah.
TGOA = Tribol Grease and Oil Additive, dodatki, ki delujejo pri obremenitvah.
EP = ekstremni pritiski
AW = dodatki zoper obrabo
PAO = polialfaolefini
PTFE = poli tetrafluoro etilen
PFPE = poli fluoro poli eter
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MEMOLUB® HPS                     NAPRAVA ZA MAZANJE

MEMOLUB® Visio MEMOLUB® Oil

Visio Base
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MEMOLUB® HPS                     NAPRAVA ZA MAZANJE
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ISO razredi viskoznosti

ISO-VG razredi viskoznosti vrednotijo kinematiËno viskoznost pri 40°C. Enota 
je mm2/s.

Primerjava razvrstitve viskoznosti po ISO in SAE
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razredi
viskoznosti za 
industrijska olja

SAE
razredi
viskoznosti olj
za zobniπke
prenosnike

SAE
razredi 
viskoznosti za 
motorna olja

ISO -                            Srednja vrednost                                      Meje vrednosti za
razred                              kinematiËne                                      kinematiËno viskoznost
viskoznosti                 viskoznosti pri 40˚C                                           pri 40˚C
                                        mm2/s (cSt)                                               mm2/s (cSt)
                                                                                           minimalno           maksimalno

ISO VG                   2                               2,2                           1,98                      2,42
ISO VG                   3                               3,2                           2,88                      3,52
ISO VG                   5                               4,6                           4,14                      5,06
ISO VG                   7                               6,8                           6,12                      7,48
ISO VG                  10                              10                           9,00                      11,0
ISO VG                  15                              15                           13,5                      16,5
ISO VG                  22                              22                           19,8                      24,2
ISO VG                  32                              32                           28,8                      35,2
ISO VG                  46                              46                           41,4                      50,6
ISO VG                  68                              68                           61,2                      74,8
ISO VG                 100                            100                          90,0                       110
ISO VG                 150                            150                          135                       165
ISO VG                 220                            220                          198                       242
ISO VG                 320                            320                          288                       352
ISO VG                 460                            460                          414                       506
ISO VG                 680                            680                          612                       748
ISO VG                1000                          1000                         900                      1100
ISO VG                1500                          1500                        1350                     1650

ISO razredi viskoznostiISO RAZREDI VISKOZNOSTI
ISO razredi viskoznosti Primerjava razvrstitve viskoznosti po ISO in SAE
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OPREMA
CASTROL REFRAKTOMETER ZA
MERJENJE KONCENTRACIJE

pH trakovi
prilagojeni za delo z emulzijami

S koriščenjem univerzalnega sesalca lahko hitro zamenjate emulzijo 
ali olje (hidravlično, rezno ...).
                                                                                                                                                                         
PODROČJE UPORABE:
Univerzalni sesalec na komprimiran zrak ima svoje mesto v vsaki 
delavnici ali proizvodnji. z sesalcem lahko črpamo vodomešljiva 
sredstva (emulzije), raztopine, hidravlična, reduktorska, rezna in 
ostala olja iz različnih rezervoarjev, centralnih sistemov ipd. Koris-
timo ga tudi za odstranjevanje tujih olj, ki se naberejo na površini 
emulzije ali raztopine. Odlično lahko posesamo tudi razlite tekočine 
okoli stroja ali kjerkoli v delavnici.
Sesalna cev ima premer R2’’, kar omogoča odstranjevanje večjih 
delov, lahko celo ostružkov. Sesalec je neobčutljiv na zamaščevanje. 
Pritrdimo ga lahko na vsak sod, ki ima odprtino R2’’ + R3/4’’.

TEHNIČNI PODATKI:
Sapnica in difuzor sta oblikovana tako, da omogočata izjemno 
sesalno moč.  Ker sistem nima gibljivih delov ne potrebuje poseb-
nega vzdrževanja. Enostavno zasnovan tako da omogoča lahko in 
enostavno uporabo. Sesalec se lahko dobi kot mobilno izvedbo na 
vozičku. Tip NRC 200 ima reverzibilni ventil za praznenje tekočine 
iz soda, tip NC 200 je brez takega ventila. 

UNIVERZALNI INDUSTRIJSKI SESALEC
TIP: NIMATIC NRC200/NC200

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:
Max tlak 2,5 bar 

Max podtlak difuzorja  0,25 bar (podtlak v sodu)

Sesalna kapaciteta  50 lit/min

Potisna kapaciteta (pri tipu NRC 200)  40 lit/min

Oprema:  1 x gibljiva cev 1.5m, kovinska cev 0.5m, plastični nastavek z ozkim 
 sesalnim delom, plastični nastavek z širšim sesalnim delom in ščetko. 



39

OPREMA
MEŠALNA NAPRAVA SHP NIMATIC

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:
Priključek vode      min. ½”

Tlak pretoka min. 2 bar

Kapaciteta mešanja     800 l/h

Področje mešanja     1% - 20 %   

Vzdrževanje       nije potrebno       

Oprema: -  1 x sesalna cev z priključki
 -  cev za vodo
 -  izhodna cev za zmešano sredstv

Z uporabo naprave za mešanje vodomešljivih sredstev lahko 
privarčujete tudi do 50% koncentrata v primerjavi z ročnim 
mešanjem.

PODROČJE UPORABE:
Napravo koristimo za pripravo oz. mešanje vseh Castrol sred-
stev za hlajenje in mazanje, ki se koristijo pri obdelavi kovin. 
Naprava deluje na principu injektorja v širokem razponu tlaka 
vode in omogoča mešanje v razmerju 2 - 20%.
Enostavna montaža in uporaba omogočata varno in 
ekonomično delo z vodomešljivimi sredstvi za hlajenje in 
mazanje.

Mešalna naprava z proporcionalnim batnim 
mešalcem  Mixtron omogoča enakomerno 
mešanje koncentrata in vode, neodvisno od 
vhodnega tlaka vode ali dolžine izhodne 
cevi.
                                                                                                                                                                         
PODROČJE UPORABE:
Napravo Mixtron  koristimo za pripravo oz. 
mešanje vseh Castrol sredstev za hlajenje 
in mešanje, ki se koristijo pri obdelavi ko-
vin. Naprava dela na principu batnega 
mešalnega dela in omogoča mešanje v 
razmerju 2 – 10%, različni modeli pa 
omogočajo tudi druga mešalna razmerja.

Mixtron naprava za mešanje HMS

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

Priključek    vode ¾’’ 

Tlak pretoka     od 0,7 do 5 bar

Kapaciteta mešanja   od 20 do 2000 lit/sat

Področje mešanja    0,5 do 10%

Oprema: konzola za montažo na zid, sesalna cev za koncentrat z nepovratnim ventilom.
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OPREMA

Mobilna naprava, ki se lahko hitro prilagodi vsakem obdelovalnem stroju ter hitro in učinkovito 
izloči večje količine tujega olja in prefiltrira emulzijo.
                                                                                                                                                                         
PODROČJE UPORABE:
Naprava dela v ‘’bypass’’ načinu dela: črpalka emulzijo iz stroja preko filtra in skozi gravitacijski 
usedalnik  vrača čisto emulzijo nazaj v stroj. Sesalni plovec ali magnetno držalo sesanja omogoča 
prilagoditev vsakemu stroju. Z  uporabo te naprave se življenjska doba emulzije podaljša, po drugi 
strani pa se zmanjša poraba koncentrata in odpadne emulzije.

NAPRAVA ZA ČIŠČENJE HMS R-3000

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

Moč  0.37 kW

Pretok  550 lit/sat

Oprema:  - sesalni del v izvedbi plovca ali magnetnega držala

 - rezervni filter

 - povratni vod z magnetom za montažo na rezervoar obdelovalnega stroja

Privarčujte denar in zmanjšajte potreben čas za čiščenje 
strojev. Edinstvena naprava za odstranjevanje tujih olj ki 
se lahko prilagodi na vse vrste rezervoarjev CNC strojev, 
vgrajeno ima črpalko za odstranjeno tuje olje, ki ga lahko 
črpa do 10m daleč.

PODROČJE UPORABE:
Naprava je razvita za odstranjevanje tujih olj iz površine 
hladilno mazalnih sredstev.  Z kontinuiranim odstranjevan-
jem tujih olj učinkovito preprečujemo razvoj mikroorganiz-
mov, kar podaljšuje življenjsko dobo emulzije, preprečuje 
pojav korozije, raznih vonjav in predčasne menjave emulzije. 
Na ta način se izboljša pripravljenost stroja.

NAPRAVA ZA ODSTRANJEVANJE TUJIH OLJ

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:
- Vgrajena oljna črpalka (brez črpalke za stroje, ki obdelujejo aluminij)

- Tlak črpalke 1bar

- Učinek odstranjevanja cca. 3 lit/h

- Nastavljanje višine

- Motor 6VA z adapterjem za 220V/50Hz

- Enostavna vgradnja

- Enostavno razstavljanje in servisiranje

- Razpoložljivi potrošni material

- Majhna dimenzija – lahko prilagodljivo za različne dimenzije rezervoarjev
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OPREMA
NAPRAVE ZA FILTRACIJO OLJA

Filtri v rolah različnih širin, debelin in 
materialov, za filtracijo emulzij in olj 
za obdelavo kovin.

FILTRI V ROLAH ZA FILTRACIJO EMULZIJ IN OLJ

HYPRO je vodilni proizvajalec opreme za filtracijo olj. V 
ponudbi imamo:
- Filtrne elemente
- Visokotlačni filtri
- Povratni filtri
- Dvojni preklopni filtri
- Mobilne filtrirne naprave
- Specialne filtrirne narave za posebne pogoje

FILTRI 

Filtri vrhunske kvalitete za hidravlična, 
reduktorska in cirkulacijska olja. V 
popolnosti  pokrivajo zahtevane 
aplikacije, kot zamenjava za HYDAC, 
MAHLE, PALL, EPENSTEINER, PARKER 
in drugi.
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OD PROIZVODA DO PONUDNIKA SISTEMA
Visokozahtevne tehnologije, najviπje obremenitve in optimalna gospodarnost zahtevajo 
uporabo pravih maziv. Inovativna reπitev s pravim proizvodom in servisnim paketom Vam 
nudi več varnosti in učinkovitosti in kar je najvažnejše znižanje stroškov.

Castrol + Plus Sistem
- optimalna izbira proizvodov
- kontrola proizvodov na stroju in v laboratoriju
- izdelava mazalnih planov
- naprave za kontrolo, pripravo in vzdrževanje olj in emulzij
- zbiranje, odvoz in uničenje odpadnih olj in emulzij

Dovolite, da Vam ponudimo sistemsko rešitev za Vaš obrat.

Castrol Industrija - ime, ki Vas nikoli ne razočara.

Castrol CMS
-  prevzem odgovornosti za vse, kar je povezano z mazanjem v vašem podjetju
-  večletna pogodba z možnostjo delitve dobička, ki ga podjetje ustvari z uporabo Castrolovih 

proizvodov in storitev

VARNOSTNO TEHNIČNI LISTI
Vsi varnostno tehnični listi so dosegljivi na www.kemikalije.com

INDUSTRIJA
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ABC Maziva d.o.o. 

Pooblaščeni distributer za Castrol
Bravničarjeva 13
1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 5136 242 
F: +385 1 5136 248

E: info@abcmaziva.com
www.abcmaziva.com

Izdaja  2022


