Kenőanyagok
az ipar és a
végfelhasználók
számára

Teljes körű választék
egy kézből

Hagyományos, szintetikus vagy biológiailag lebomló:
Ökológiailag és gazdaságilag optimális megoldások

Az Oest a biológiailag gyorsan
lebomló kenőanyagok fejlesztésében élenjáró szerepet tölt be.
Napjainkban a klímavédelemnek
különösen nagy jelentősége van.
Ehhez az Oest jelentős mértékben
hozzájárul. A megújuló, semleges
CO2-mérleggel rendelkező nyersanyagokból készült kenőanyagok
a legkülönfélébb feladatok megol-

dásához állnak rendelkezésre akár
az ipari alkalmazásokhoz, akár
a végfelhasználók kisgépeinek
kenéséhez. A nagy teljesítmény
minden esetben elfogadható áron
biztosítja a gazdaságos alkalmazást.
Legfőbb célunk az ügyfél-elégedettség. E célt szolgálja az ökológiailag és gazdaságilag optimális
termékekkel való biztonságos
ellátás.
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Az Oest korszerű és időtálló
termékeket fejleszt valamennyi
rendelkezésre álló erőforrás kihasználásával. A környezettel való
összeférhetőség mindig is fontos
szempont volt.

Környezetkímélő megoldások
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A piacon jelen lévő kenőanyagok
többségének alapanyaga az ásványolaj, de a legtöbb szintetikus
alapolaj is kőolaj-ipari származék.
Ismeretes azonban, hogy a kőolajkészletek korlátozottak.

OEST KENŐANYAGOK
Teljes körű választék egy kézből

Az Oest a folyamatos fejlesztésnek
köszönhetően korszerű termékeket szállít a technika aktuális színvonalának megfelelően. A minimá-

Gépkenés
és -karbantartás
Szabványos DIN olajok
Egyéni igényekhez igazított
speciális olajok
■ Hidraulikaolajok
- DIN 51524: HL - HLP - HVLP
- XHVI-olajok > 300-ig terjedő VI
értékkel
- detergens tartalmú HLPD-olajok
- speciális olajok >50-ig terjedő
Brugger értékkel
- cinkmentes olajok
■ Ipari hajtóműolajok
- DIN 51517: CL – CLP
- szintetikus hajtóműolajok
szélsőséges alkalmazási
viszonyokhoz
■ Gépkenő olajok
- VCL, VDL kompresszorolajok
- gép- és cirkuláló olajok
- szánkenő olajok
- vákuumszivattyú-olajok
- stb.
■ Kenőzsírok NLGI 000 ... 4
- hajtóművekhez és csapágyakhoz
- folyékony zsírok központi kenéshez
- szélsőséges alkalmazási
viszonyokhoz
■ Karbantartási termékek
- tisztítók
- korrózióvédelem

lis szabvány elvárások teljesítése
mellett az Oest az ügyfelek egyedi
kívánalmait is rugalmasan teljesíteni tudja. Az egy kézből nyújtott

teljes körű választék a termékek
széles kínálatát biztosítja a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.

Ipari kenőanyagok

Bio kenőanyagok

A legkülönbözőbb ipari
alkalmazásokhoz

Biológiailag gyorsan lebomló,
megújuló nyersanyagok

■ Sablon- és zsaluolajok
pl. betonfeldolgozáshoz
■ Olajok a vegyipar számára
komponensek vegyi
termékekhez
■ Hőközlőolajok
■ Dielektrikumok
szikraeróziós forgácsoláshoz
■ Tisztítók
gép-, berendezés-, csarnok-tisztítás
■ Edzőolajok
■ Élelmiszeripari kenőanyagok
gyártó, palackozó és csomagoló
gépekhez
■ Kenőanyagok
kisgépekhez
motoros fűrészek és kaszák,
fűnyírók, hómarók stb.

■ Bázis
- természetes és szintetikus észterek
- biztonságos védelemmel a
gyantásodás ellen
- állami támogatás
■ Széles termékpaletta
- HEES, HETG hidraulikaolajok
- láncfűrészolajok
- gatterolajok, csúsztatóolajok
- sablon- és zsaluolajok
- hajtóműolajok
- kenőzsírok
- korrózióvédő szerek
- otthon - hobbi - kert
■ Széles alkalmazási spektrum
környezetérzékeny
területeken:
- fa- és erdőgazdaság
- betonfeldolgozás
- tömegközlekedési járművek
- mezőgazdaság
■ Különleges üzemanyag
- Oecomix 2T, Oecokraft 4T
- füstgázszegény
- KWF-engedély

