
 

Środki smarne

do obróbki plastycznej

Innowacyjne i ekonomiczne 



Wydajne rozwiązania dla nowoczesnego przemysłu 

Wynalezione w celu spełnienia oczekiwań

Nowoczesne środki smarne do 
obróbki plastycznej, stanowią 
nieodłączny element w ekonomicz-
nych procesach wytwarzania.

Oszczędność surowców, wzmoc-
nienie mikro struktury oraz 
zredukowanie czasu wytwarzania 
– czynią bezwiórową obróbkę 
plastyczną technologią przyszłości.
Procesy od prostego formowania 
blachy, poprzez ciągnienie rur i 
drutu do kucia na zimno.

Indywidualne i innowacyjne 

Od ponad 50 lat, produkty do obróbki 
plastycznej Oest stanowią markę 
najwyższej jakości w przemyśle.

Ciągłe zaangażowanie  naszych 
specjalistów w połączeniu z  
 wymaganiami przemysłu w praktyce, 
są kluczem do innowacyjności  
r ozwoju gamy najnowocześniejszych 
środków. 

Produkty Oest do obróbki 
 plastycznej, nie tylko zapewniają 
doskonałe smarowanie podczas 
procesu formowania zapewnia-
jąc uzyskanie wysokiej jakości 
powierzchni oraz wydłużając 
żywotność narzędzi. Produkty te 
zostały zaprojektowane też tak, 
aby sprostać wymaganiom całego 
łańcucha wytwarzania:  
od surowca poprzez smarowanie, 
mycie i  magazynowanie.

Decydując się na produkty Oest, 
decydujesz się na produktywność 
bez ryzyka przestojów.
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OEST PLATINOL – OEST VARIOL

Linia produktów do nowoczesnej  

obróbki plastycznej

Najwyższa światowa jakość pro-
duktów Oest współgra z rosnącą 
produktywnością.

Zespół ekspertów Oest, konse-
kwentnie reaguje na potrzeby 
rynku poprzez rozwijanie nowych 
produktów.

Nasza filozofia opiera się o 
szczegółową analizę całościową 
łańcucha procesu produkcji celem 
jego optymalizacji.

Środki smarne do formo-
wania blachy

  Walcowanie blachy 

na zimno i gorąco stosowane w 
walcowniach

  Oleje odparowujące 

wykrawanie, gięcie i formowanie, 
bez pozostawiania tłustych 
osadów

  Oleje do głębokiego tłoczenia o 

niskiej jak i wysokiej lepkości  

uniwersalnego zastosowania dla 
stali węglowej, galwanizowanej, 
aluminium oraz stopów miedzi.

  Produkty posiadające specjalne 

aprobaty 

Środki smarne od średnich i 
ekstremalnie trudnych zadań w 
przemyśle samochodowym

  Środki do obróbki plastycznej 

stali nierdzewnej 

Używane przede wszystkim blachy 
kwasoodpornej i nierdzewnej

  Wodorozcieńczalne środki 

smarne 

Dobre odprowadzanie ciepła ze 
strefy obróbki, predystunują je do 
pras transferowych

Środki smarne do  
formowania rur

  Środki smarne do ciągnienia rur 

Oleje i pasty do ciągnienia rur 
aluminiowych oraz wykonanych ze 
stopów miedzi i stali nierdzewnych

  Środki smarne do gięcia rur 

Środki do gięcia i rozpęczania na 
półautomatach jak i liniach zauto-
matyzowanch

  Środki smarne do hydroformo-

wania 
Ciecze do formowania 
wysokociśnieniowego oraz inne 
specjalne środki smarne

   Oleje i koncentraty do walcowa-

nia na zimno 

Produkty do walcowania oraz 
obróbki wykończeniowej rur

Środki smarne do produkcji 
drutu i profili

  Wyciąganie profili i drutu 
Wodorozcieńczalne jak i 
nieemulgujące środki do 
przeróżnych kształtów

  Polerowanie i ochrona 

 antykorozyjna 

Środki antykorozyjne z 
doskonałą charakterystyką do 
formowania oraz do ochrony 
międzyoperacyjnej jak i czasowej

  Środki smarne do formowania 

na zimno 
Wysokiej jakości środki do 
wyciskania oraz współ jak i 
przeciwbieżnego wytłaczania
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