Maziva
pro průmysl a
malospotřebitele

Kompletní sortiment
pod jednou střechou

Konvenční, syntetické nebo biologicky rozložitelné:
Ekologicky a ekonomicky optimální řešení

Společnost OEST patří k hlavním
průkopníkům ve vývoji biologicky
rychle rozložitelných maziv.
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V současné době má ochrana klimatu zvláštní význam. Společnost
OEST k tomu významně přispívá.
Maziva na základě obnovitelných
zdrojů s neutrální bilancí CO2 jsou
k dispozici pro nejrůznější operace
v průmyslových aplikacích a také
pro různé použití u konečného
spotřebitele. V každém případě
zajišťují vysoký výkon za rozumné
ceny při hospodárném použití.

Naším nejvyšším cílem je
spokojenost zákazníků. Základním
stavebním kamenem jsou
spolehlivé dodávky ekologicky a
ekonomicky optimálních výrobků.
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Společnost OEST vyvíjí moderní
a pro budoucnost šetrné výrobky
při využití všech dostupných
zdrojů a možností. Jako vždy
je přitom ekologie důležitým
aspektem.

Ekologické koncepce
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Převažující počet maziv na trhu
je na minerální bázi. Také většina základních syntetických olejů
pochází z ropné chemie. Jak je
ovšem známo, zásoby ropy jsou
omezené.

MAZIVA OEST
Kompletní sortiment pod jednou střechou
Neustálým vývojem zaručuje
společnost OEST moderní
výrobky pro moderní techniku.

Kromě splnění požadavků na
základě norem realizuje OEST
flexibilně požadavky specifikované
zákazníkem.

Rozsáhlá produktová škála
pro nejrůznější aplikace nabízí
„kompletní zásobování pod
jednou střechou“.

Mazání a údržba strojů

Průmyslová maziva

Biologická maziva

Normalizované oleje podle DIN
Speciální oleje podle požadavků
zákazníka.

Pro nejrůznější průmyslové
aplikace

Biologicky rychle rozložitelné

n Hydraulické oleje
– DIN 51524: HL – HLP – HVLP
– oleje XHVI s VI až ≥ 300
– detergující oleje HLPD
– s peciální oleje s hodnotou podle
Bruggera > 50
– také bez zinku
n Oleje na průmyslové převodovky
– DIN 51517: CL – CLP
– s yntetické převodové oleje pro
extrémní podmínky
n Strojní mazací oleje
– kompresorové oleje VCL, VDL
– strojní a oběhové oleje
– mazací oleje kluzných vedení
– oleje pro vakuová čerpadla
– atd.
n Mazací tuky NLGI 000 …4
– pro převodovky a ložiska
– tekuté tuky pro centrální mazání
– pro extrémní podmínky
n Produkty pro údržbu
– čističe, odmašťovací prostředky
– ochrana proti korozi

n	Separační a formové oleje
např. pro zpracování betonu
n	Základové oleje
Komponenty pro chemické
výrobky
n	Oleje pro přenos tepla
n	Dielektrika
pro elektrojiskrové obrábění
n	Čističe
Čištění strojů, zařízení a hal
n	Kalicí oleje
n	Maziva pro potravinářský
průmysl
pro výrobní, plnicí a balicí stroje
n	Maziva pro drobné stroje
Motorové pily a kosy, sekačky
trávy, sněhové frézy atd.

n	Báze
– přírodní a syntetický ester
– netuhnou a nevytváří pryskyřice
n	Široká výrobková řada
– hydraulické oleje HEES, HETG
– oleje pro pilové řetězy
– oleje pro rámové pily/oleje pro
upínací vozíky
– separační a formové oleje
– převodové oleje
– mazací tuky
– antikorozní prostředky
– Dům – Hobby – Zahrada
n	Široké spektrum použití v
oblastech citlivých pro životní
prostředí:
– dřevařský průmysl a lesní
hospodářství
– zpracování betonu
– komunální vozidla
– zemědělství
n	Ekologické palivo
– Oecomix 2T, Oecokraft 4T
– nízké zplodiny
– schválení KWF

Špičková kvalita od A do Z:
Kompletní program
V úzkém dialogu s našimi partnery
vyvíjíme a vyrábíme maziva, která
jsou vzorem pro výkon, přesnost a
hospodárnost.

Maziva pro třískové
obrábění kovů
Nejlepší výsledky u všech
metod obrábění a materiálů
Maziva pro beztřískové
tváření kovů
Inovační produktové řady
pro maximální hospodárnost
a výkon
Maziva pro průmysl
a malospotřebitele
Kompletní sortiment pod
jednou střechou

Oleje a maziva pro
motorová vozidla
Optimální výkon a dlouhé
intervaly výměny oleje

OEST Fluid Management
Kompletní řešení pro
výrobní procesy
Optimalizace nákladů díky
efektivní službě

Georg Oest Mineralölwerk
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