Przemysłowe
środki smarne
Dla ﬁrm oraz
indywidualnych odbiorców

Kompleksowa gama
produktów dla ﬁrm i
indywidualnych odbiorców

Konwencjonalne, syntetyczne lub biodegradowalne
Optymalne rozwiązania: ekologiczne i ekonomiczne

Naszym najważniejszym celem,
jest satysfakcja klientów. Niezawodny dostawca ekologicznych
i najwyższej jakości środków – to
nasze motto.
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Ochrona klimatu, jest jednym z
ważniejszych tematów branym
pod szczególną uwagę. Oest ma
swój udział w tym przedsięwzięciu,
poprzez: wprowadzanie środków smarnych opartych o źródła
odnawialne, które równoważą
bilans CO2 w środowisku. Są one
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Oest rozwija nowoczesne produkty
biorąc pod uwagę przyszłe zasoby.
Przyjazność dla środowiska, była
zawsze jednym z najważniejszych
aspektów.

Oest stanowi awangardę, jeżeli
chodzi o rozwijanie produktów
szybko biodegradowalnych.

dostępne dla przeróżnych zastosowań, od wielkoprzemysłowych,
do zupełnie małych urządzeń
odbiorców indywidualnych. Doskonały stosunek możliwości do ceny
sprawia, iż użycie tych środków
jest opłacalne ekonomicznie.
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Pojęcie przyjazności dla
środowiska



Przeważająca ilość środków smarnych na rynku, oparta jest na oleju
mineralnym. Wiele z syntetycznych
baz olejowych, pochodzi z przeróbki ropy naftowej. Rezerwy tego
typu źródła są ograniczone.

Środki smarne Oest
Kompleksowy dostawca
Dzięki ciągłej pracy nad rozwojem,
Oest gwarantuje nowoczesne
produkty, które można nazwać
dziełami sztuki przemysłowej.

Oest przewyższa minimalne, standardowe wymagania, stawiane dla
tego typu środków.

Bogata oferta środków, pozwala
na elastyczne dopasowanie się do
potrzeb klienta, poprzez kompleksową obsługę.

Smarowanie i
konserwacja maszyn

Oleje technologiczne i
konserwacyjne

Ekologiczne środki
smarne

Oleje znormalizowane zgodnie z
normami DIN. Środki specjalne
pod konkretne zastosowania.

Dla najróżniejszych zastosowań

Produkty ulegające szybkiej biodegradacji, pochodzące ze źródeł
odnawialnych

■ Oleje hydrauliczne
- DIN 51524: HL – HLP – HVLP
- Oleje XHVI ze wskaźnikiem
lepkości > 300
- Oleje HLPD z detergentami
- Oleje specjalne o teście
Brugger’a > 50
- oleje bezcynkowe
■ Oleje do przekładni
przemysłowych
- DIN 51517: CL – CLP
- oleje syntetyczne, do ekstremalnie
trudnych warunków pracy
■ Oleje cyrkulacyjne i maszynowe
- oleje sprężarkowe: VCL – VDL
- oleje maszynowe i cyrkulacyjne
- oleje prowadnicowe CGLP
- oleje do pomp próżniowych
- inne.
■ Smary NLGI 000 … 4
- do przekładni i łożysk
- smary o niskiej lepkości do
układów centralnego smarowania
- smary na ekstremalne warunki
■ Produkty do konserwacji
- środki myjące
- środki antykorozyjne

■ Oleje separacyjne i do
smarowania form
Dla przemysłu budowlanego
■ Oleje procesowe
Stanowiące składniki do końcowych
produktów chemicznych
■ Oleje grzewcze
■ Dielektryki
Do elektro-drążarek
■ Środki myjące
Do mycia instalacji, hal oraz
maszyn
■ Oleje hartownicze
■ Środki smarne do przemysłu
spożywczego
Do maszyn pakujących, linii napełniających i innych.
■ Środki smarne do mniejszych
urządzeń i maszyn
- piły i kosy spalinowe
- kosiarki do trawy i urządzenia
do odśnieżania

■ Baza olejowa
- naturalne i syntetyczne estry
- zabezpieczone przed efektami
zażywiczenia i starzenia
- coraz częściej promowane
przez państwo i inne organizacje
środowiskowe
■ Bogata oferta produktów
- hydrauliczne ciecze niepalne:
HEES, HETG
- oleje do pilarek łańcuchowych
- oleje do pił ramowych, ciągów
blokowych oraz traków
- oleje separacyjne oraz do
smarowania form
- smary
- środki do konserwacji
- oleje do sprzętu ogrodniczego
i domowego
■ Szeroki obszar zastosowań w
dziedzinach mających wpływ na
środowisko naturalne
- przemysł drzewny i leśnictwo
- przemysł budowlany
- pojazdy komunalne
- rolnictwo
■ Oleje i paliwa specjalne
- Oecomix 2T, Oecokraft 4T
- niskoemisyjne
- posiadające aprobaty KWF

