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Powszechnie rozpoznawalna marka od ponad 
160 lat dzięki jakości swoich produktów oraz 
zaangażowaniu w rywalizację. Motul na całym 
świecie jest uznanym specjalistą w sektorze 
syntetycznych środków smarnych.

Pasja jest tym, co jednoczy miłośników inżynierii 
z ich sprzętem. Ta sama pasja jest paliwem dla 
Motul w dążeniu do innowacyjności.

Nieustannie dążąc do wykonania kolejnego 
kroku na drodze do lepszych osiągów, Motul 
wymaga takiego samego zaangażowania od 
swoich dostawców jak również od swojego 
zespołu. Celem jest dostarczenie najwyższej 
jakości produktów i usług do swoich klientów.

Od pierwszej platformy wiertniczej w 
Pensylwanii aż po najnowsze laboratoria 
ciągłe pragnienie rozwoju zasila każdy dzień 
pracy Firmy w jej dążeniu do bycia dostawcą 
innowacyjnych rozwiązań.

Związek między Motul a społecznością 
Firmy dostarcza twórcze idee i pozwala obu 
stronom na osiągnięcie nieosiągalnego, 
pokonywanie granic wydajności i przynoszenie 
nieoczekiwanych rezultatów przez długi czas, 
za każdym razem.

Wspieranie projektów klientów i walka po 
jednej stronie o efektywność kosztową 
nierozerwalnie związaną z wydajnością jest 
sposobem, w który Motul wiąże się ze swoimi 
partnerami biznesowymi jak nikt inny.

Dzięki swojemu zaangażowaniu, Motul jest 
teraz jedynym wyborem dla wielu najbardziej 
renomowanych warsztatów w ponad 100 
krajach. 

KIM JEST 
MOTUL?
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Każda operacja obróbcza jest unikalna, każdy z 
naszych klientów ma konkretne potrzeby.

Oferta MotulTech obejmuje szeroką gamę 
olejów i emulsji obróbczych. Gama ta jest 
rezultatem długiej współpracy ze specjalistami 
w dziedzinie obróbki metali.

Wsłuchując się w Twoje potrzeby, nasi eksperci 
opracowują produkty, które godzą poszukiwanie 
wydajności z produktywnością pamiętając 
tym samym o użytkownikach i środowisku 
naturalnym. Stworzone w celu optymalizacji 
stosunku wydajności do konsumpcji, produkty 
te umożliwiają wyprodukowanie elementów 
o wysokiej jakości przy najszybszym tempie 
produkcji i zoptymalizowanych kosztach.

Etos stojący za formulacją polega na osiąganiu 
najbardziej surowych wymogów dotyczących 
higieny i bezpieczeństwa nie poświęcając 
łatwości w obsłudze.

MotulTech oferuje Ci wyczerpujący zestaw 
produktów i usług, włączając emulsje obróbcze, 
oleje obróbcze, ciecze MQL. Rozwiązanie dla 
najwyższej jakości, produktywności czy też 
odpowiedź na problemy techniczne możesz 
odnaleźć w naszej gamie.

DLACZEGO 
CIECZE OBRÓBCZE 
MOTULTECH
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OLEJE OBRÓBCZE
Gama olejów obróbczych MotulTech pokrywa 
wiele zastosowań od tych standardowych i 
ciężkiej obróbki aż po operacje wykańczania. 
Każdy produkt został opracowany aby 
odpowiedzieć na konkretne potrzeby i 
zapewnić optymalną wydajność procesu w 
zależności od operacji, jej trudności i materiału.

0
1



O
br

ób
cz

e
M

ot
ul

Te
ch

7

SERIA SUPRACUT - Oleje obróbcze premium

SUPRACUT jest gamą olejów specjalnie opracowaną do ogólnej obróbki metali żelaznych 
i nieżelaznych, od lekkiej do trudnej. Oferuje wysoki poziom wydajności dzięki wyjątkowym 
właściwościom EP (extreme pressure) i AW (przeciwzużyciowym).

ZALETY

Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACUT 15 G 15 165 • - • •
SUPRACUT 20 G 22 204 • - • •
SUPRACUT 30 G 30 206 • - • •
SUPRACUT 45 G 45 230 • - • •

Kompatybilność z metalami 
żaleznymi i nieżelaznymi

Fe
Iron

55.845

26

Cu
Copper

63.546

29

Al
Aluminum
26.982

13

Ni
Nickel

58.693

28

Wzmocniona moc 
smarowania

ZALETY

Bardzo dobre właściwości 
wysokociśnieniowe (EP)

Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACUT 20 X 20 194 • • - -

SUPRACUT G 
SUPRACUT G jest wolną od chloru i siarki gamą olejów stworzonych do standardowych opracji skrawania metali 
żelaznych i nieżelaznych. Jest rekomendowana i szeroko stosowana w przemyśle automotive przy tłoczeniu wałów 
z mosiądzu i stali lekkich. Klasy lepkościowe 30 oraz 45 mogą być również stosowane jako oleje hydrauliczne.  

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

SUPRACUT X 
SUPRACUT X jest wolną od chloru i siarki gamą olejów obróbczych specjalnie stworzonych do obróbki trudno 
skrawalnych metali żelaznych. Jest rekomendowana do obróbki średniotwardej i twardej stali oraz tytanu na 
automatycznych i półautomatycznych maszynach tokarskich. Nadaje się do frezowania obwiedniowego kół 
zębatych.

Optymalne właściwości 
antyzużyciowe

Brak skłonności do 
pienieniaBardzo dobra stabilnośćWysoka temperatura 

zapłonu

Wysoka temperatura 
zapłonu Bardzo dobra stabilność
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SUPRACUT EVO to gama olejów opracowana z wysokorafinowanych baz olejowych o wysokim 
indeksie lepkości (HVI) oraz z dodatków nowej generacji. Oleje te mogą być stosowane przy 
większości operacji na metalach żelaznych i nieżelaznych. Są rekomendowane zwłaszcza do 
obróbki wysokoobrotowej przy dużych ciśnieniach przepływu dzięki niskiej skłonności do 
tworzenia mgły olejowej. Oleje poprawiają środowisko pracy operatora oraz wydajność produkcji.

ZALETY

Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACUT EVO 15 G 15 192 • - • •
SUPRACUT EVO 30 G 30 230 • - • •

SUPRACUT EVO G 
SUPRACUT EVO G to wolna od chloru i siarki gama olejów obróbczych stworzona do standardowej obróbki metali 
żelaznych i nieżelaznych. Jest przydatna zwłaszcza do obróbki aluminium, mosiądzu, miedzi i większości rodzajów 
stali. 

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACUT EVO 10 M 10 172 • • • •
SUPRACUT EVO 15 M 15 218 • • • •
SUPRACUT EVO 20 M 22 216 • • • •
SUPRACUT EVO 30 M 30 222 • • • •
SUPRACUT EVO 45 M 45 262 • • • •

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

SUPRACUT EVO M 
SUPRACUT EVO M to wolna od chloru i siarki gama olejów obróbczych o właściwościach EP stworzona do operacji 
skrawania wszystkich metali na wszystkich rodzajach maszyn. Sprawdza się przy wszystkich operacjach toczenia 
twardych materiałów (stal, tytan, inconel), metali nieżelaznych i miękkich stali. Klasy lepkościowe 30 oraz 45 
mogą być stosowane taże jako oleje hydrauliczne.

Wiele zastosowań

Wysoka temperatura 
zapłonu

Zdolność do pracy przy 
dużych naciskach (EP)

Wzmocniona moc 
smarowania

Bardzo dobra stabilność
Małe odparowanie i mgła 
olejowa

Wysoki indeks lepkości Bardzo dobre właściwości 
przeciezużyciowe (AW)

SERIA SUPRACUT EVO  - Zaawansowane oleje obróbcze z ponadstandardową wydajnością
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SERIA SUPRACUT EVO  - Zaawansowane oleje obróbcze z ponadstandardową wydajnością

Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (C°) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACUT EVO 10 X 10 176 • • • •
SUPRACUT EVO 20 X 22 200 • • • •
SUPRACUT EVO 30 X 30 204 • • • •
SUPRACUT EVO 45 X 45 222 • • • •

SUPRACUT EVO X 
SUPRACUT EVO X to wolna od siarki i chloru gama olejów obróbczych stworzona do trudnych operacji skrawania 
metali żelaznych i nieżelaznych. Najlepiej sprawdza się do obróbki stali nierdzewnej, tytanu, inconelu i metali 
twardych - wiercenia, głębokiego rozwiercania, drążenia i gwintowania. Klasy lepkościowe 30 oraz 45 mogą być 
również stosowane jako oleje hydrauliczne.

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane
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SUPRACUT INO to gama olejów stworzona z innowacyjnych baz olejowych i dodatków 
zmniejszających wpływ na środowisko naturalne i minimalizujących ryzyko dla operatora bez 
poświęcania wydajności.

Wysoki indeks lepkości

Wysoka temperatura 
zapłonu

ZALETY

Wiele zastosowań

Znakomite właściwości 
przeciezużyciowe (AW)

Bardzo dobre właściwości 
przeciezużyciowe (AW)

Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (C°) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACUT INO 20 GG 22 232 • - • •

ZALETY

Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (C°) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACUT INO 20 MG 22 204 • • • •

SERIA SUPRACUT INO - Innowacyjne oleje obróbcze wyznaczające standardy przyszłości

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

Wysoka temperatura 
zapłonu

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

SUPRACUT INO GG 
SUPRACUT INO GG to wolna od chloru i siarki gama premium olejów obróbczych stworzona dla standardowych 
operacji skrawania metali żelaznych i nieżelaznych. Nadaje się zwłaszcza do obróbki aluminium, mosiądzu, miedzi 
i wszystkich rodzajów stali.

SUPRACUT INO MG 
SUPRACUT INO MG to wolna od chloru i siarki gama olejów obróbczych premium stworzona do operacji 
skrawania wszystkich metali na wszystkich rodzajach maszyn. Nadaje się do wszystkich standardowych operacji 
toczenia twardych materiałów (stali, tytan, inconel), metali nieżelaznych i stali miękkich. Oleje są wolne od 
chloroorganicznych dodatków, cynku i metali ciężkich.

Kompatybilność z 
metalami żaleznymi i 
nieżelaznymi

Fe
Iron

55.845

26

Cu
Copper

63.546

29

Al
Aluminum
26.982

13

Ni
Nickel

58.693

28

Zwiększona moc 
smarowania i chłodzenia Niskie zużycie

Małe odparowanie i mgła 
olejowa

Znakomita zdolność 
do pracy przy dużych 
naciskach (EP)

Niska lotność
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Wysoki indeks lepkości

Wysoka temperatura 
zapłonu

ZALETY

Wiele zastosowań

Bardzo dobre właściwości 
przeciezużyciowe (AW)

Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (C°) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACUT INO 20 XG 22 202 • • • •

SERIA SUPRACUT INO - Innowacyjne oleje obróbcze wyznaczające standardy przyszłości

Zdolność do pracy przy 
dużych naciskach (EP)

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

SUPRACUT INO XG 
SUPRACUT INO XG to wolna od chloru i siarki gama olejów obróbczych premium stworzona do wszystkich ciężkich 
operacji skrawania metali żelaznych i nieżelaznych. Najlepiej sprawdza się w przypadku stali nierdzewnej, tytanu, 
stali twardych, stopów niklu i metali twardych. SUPRACUT INO XG to środek dobrze przystosowany do pracy w 
ciężkich warunkach z systemami natryskowywmi pracującymi pod wysokim ciśnieniem.

Małe odparowanie i mgła 
olejowa
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Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACUT MQL 15 15 >210 • - • •
SUPRACUT MQL 20 22 180 • - • •
SUPRACUT MQL 30 30 >250 • - • •
SUPRACUT MQL 45 45 >290 • - • •

Wysoki indeks lepkości

Wysoka temperatura 
zapłonu

ZALETY

Wiele zastosowań

SUPRACUT MQL to środki przeznaczone do obróbki dużych elementów i opracowane z 
użyciem najnowszych dodatków, oferują doskonałą wydajność. Oleje te oparte są na estrach 
roślinnych i syntetycznych, posiadają bardzo dobre właściwości smarne i antyzużyciowe (AW).  
Środki SUPRACUT MQL najlepiej nadają się do frezowania i cięcia aluminium, ale mogą być też 
stosowane do innych operacji.

SERIA SUPRACUT MQL - środki do smarowania minimalnymi ilościami (MQL)

SUPRACUT MQL 

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

Bardzo dobre właściwości 
przeciezużyciowe (AW)

Małe odparowanie i mgła 
olejowa
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Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACUT 15 B 15 168 • • - -

SUPRACUT 30 B 30 >180 • • - -

SUPRACUT 40 B 40 196 • • - -

SUPRACUT 50 B 50 200 • • - -

Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACO SPRAY 50 100 • • - -

ZALETY

Wysoka moc smarowania

ZALETY

SUPRACUT B to gama olejów opracowana specjalnie do trudnych operacji, zawiera dużą ilość 
dodatków EP i poprawiających smarność. Nadaje się do wielu aplikacji, w tym rozwiercania, 
głębokiego wiercenia, gwintowania i obróbki kół zębatych. SUPRACUT B  znajduje zastosowanie 
w przypadku materiałów takich jak metale żelazne, stal nierdzewna, tytan, stopy niklu oraz 
wszystkie trudnoskrawalne stopy.

SERIA SUPRACUT B - środki do rozwieracania i głębokiego wiercenia

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

SUPRACUT B 
Rozwiercanie, głębokie wiercenie, gwintowanie, obróbka kół zębatych ze wszystkich rodzajów stopów trudnych do 
obróbki, jak na przykład stal nierdzewna, stopy niklu, tytan. SUPRACUT 50 B nadaje się do głębokiego ciągnienia, 
walcowania i wszystkich operacji wymagających manualnego smarowania. Może być również stosowany jako dodatek 
EP do pozostałych olejów z gamy SUPRACUT.

Wysoka temperatura zapłonu

SUPRACO SPRAY 
Aerozol do manualnego gwintowania, wiercenia oraz do manualnego oraz półautomatycznego gwintowania 
wewnętrznego w metalach twardych.

Znakomite właściwości 
wysokociśnieniowe (EP)

Znakomite właściwości 
wysokociśnieniowe (EP)

Wydłuża żywotność narzędzi Wysoka moc smarowania

Wydłuża żywotność narzędzi



O
br

ób
cz

e
M

ot
ul

Te
ch

14

Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRACUT EDM 03 2.3 103 • • • •

Doskonała zdolność 
chłodzenia

Wysoka odporność na 
utlenianie i pirolizę

ZALETY

Wysoka temperatura 
zapłonu

Doskonała filtrowalność

SERIA SUPRACUT EDM - środki do obróbki elektroerozyjnej

SUPRACUT EDM 
SUPRACUT EDM to dielektryczny środek to stosowania we wszystkich obrabiarkach elektroerozyjnych pracujących 
poprzez penetrację. Zwłaszcza do obróbki zgrubnej, wykańczania i dogładzania.

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane
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Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRAGRIND 05 G 5 132 • • • •

Doskonała zdolność 
chłodzenia

Wysoka odporność na 
utlenianie

ZALETY

Wysoka temperatura 
zapłonu

Doskonała filtrowalność

SUPRAGRIND to gama środków specjalnie opracowana do szlifowania, honowania, gładzenia i 
wszystkich operacji wykańczania metali żelaznych i nieżelaznych.

SERIA SUPRAGRIND - środki do szlifowania, honowania, gładzenia i wykańczania

Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRAGRIND 10 X 10 158 • • • •

Doskonała zdolność 
chłodzenia

Wysoka odporność na 
utlenianie

ZALETY

Wysoka temperatura 
zapłonu Doskonała filtrowalność

Zdolność do pracy przy 
dużych naciskach (EP)

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

SUPRAGRIND 05 G 
Do stosowania przy wysokowydajnych operacjach gładzenia, szlifowania oraz ostrzenia HSS i narzędzi 
diamentowych z węglików spiekanych lub ściernic CBN.

SUPRAGRIND X 
Do szlifowania trudnych w obróbce metali twardych oraz narzędzi z węglików lub ze stali szybkotnących przy 
zastosowaniu tarczy diamentowej lub ściernic CBN.
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Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRAGRIND EVO 08 M 8 170 • • • •

Doskonała zdolność 
chłodzenia

Wysoka odporność na 
utlenianie

ZALETY

Wysoka temperatura 
zapłonu

Doskonała filtrowalność

SUPRAGRIND EVO to gama produktów stworzona z wysokorafinowanych baz olejowych o 
wysokim indeksie lepkości (HVI). Produkty przeznaczone są do operacji szlifowania, honowania, 
gładzenia i wykańczania metali żelaznych i nieżelaznych. Dzięki niskiej skłonności do tworzenia 
mgły olejowej, oleje SUPRAGRIND EVO poprawiają środowisko pracy operatora i wydajność 
produkcji.

SERIA SUPRAGRIND EVO - środki do szlifowania, honowania, gładzenia i wykańczania

SUPRAGRIND EVO M 
Do stosowania przy wysokowydajnych operacjach gładzenia, szlifowania oraz ostrzenia HSS i narzędzi 
diamentowych z węglików spiekanych lub ściernic CBN.

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane
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Lepkość w 
40 °C (mm2/s)

Temperatura 
zapłonu (ºC) Stal Stal 

wysokostopowa Stopy aluminium Stopy miedzi

SUPRAGRIND INO GV 8 184 • • • •

ZALETY

SUPRAGRIND INO to gama olejów stworzona z innowacyjnych baz olejowych i dodatków 
zmniejszających wpływ na środowisko naturalne i minimalizujących ryzyko dla operatora bez 
poświęcania wydajności.

SERIA SUPRAGRIND INO - środki do szlifowania, honowania, gładzenia i wykańczania

• rekomendowane / • sprawdzić kompatybilność i operację przed zastosowaniem / - niezalecane

SUPRAGRIND INO GV 
SUPRAGRIND INO 08 GV to środek przeznaczony do operacji gładzenia, szlifowania, ostrzenia HSS i narzędzi 
diamentowych z węglików spiekanych lub ściernic CBN.

Doskonała zdolność 
chłodzenia

Wysoka odporność na 
utlenianie

Wysoka temperatura 
zapłonu
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EMULSJE OBRÓBCZE
Wysokowydajne emulsje obróbcze MotulTech 
są stosowane przy wielu operacjach skrawania. 
Zastosowane formulacje spełniają najwyższe 
standardy obowiązujących regulacji. 
Dodatkowo MotulTech dostarcza kompletną 
gamę produktów i usług w celu zapewnienia 
odpowiedniego stanu cieczy obróbczych. 
Wszystkie produkty są wolne od formaldehydu 
oraz substancji uwalniających formaldehyd.

0
2
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BIOCOOL to gama cieczy obróbczych oferująca optymalną ochronę przed korozją, czystość 
maszyny oraz bardzo małą mgłę olejową. Produkty nadają się zwłaszcza do obróbki (w tym 
szlifowania) stopów stali i metali twardych.

Doskonała zdolność 
chłodzenia

Doskonała stabilność 
biologiczna

ZALETY

Bardzo dobra ochrona 
przed korozją

Bardzo dobre właściwości 
dot. separacji olejów 
obcych

SERIA BIOCOOL - Emulsje z najwyższej klasy dodatkami i maksymalną zdolnością chłodzenia

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Metale żółte

Przezroczysty 
zółto-zielony 4 – 14% 0 - 800 • ••• •• - -

Wodorozpuszczalna ciecz do lekkiej i średniej obróbki szlifowania metali żelaznych i metali twardych.
BIOCOOL 3210

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Metale żółte

Przezroczysty
zółto-zielony 3 – 6% 0 - 600 •• ••• ••• - -

Wodorozpuszczalna ciecz do lekkiej i średniej obróbki szlifowania metali żelaznych i metali twardych. Dzięki 
specjalnej formulacji, BIOCOOL 3520  zapobiega wymywaniu kobaltu.

BIOCOOL 3520

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Metale żółte

Opalizujący 
żółto-zielony 3 – 15% 0 - 500 • ••• ••• • •

Wodorozpuszczalna ciecz do średniej i ciężkiej obróbki (także szlifowania) metali twardych. BIOCOOL 3740 jest 
odporny na podawanie przy wysokim ciśnieniu (do 400 bar). Produkt posiada aprobatę SNECMA.

BIOCOOL 3740

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Metale żółte

Przezroczysty 
zółto-zielony 3 – 12% 0 - 600 •• ••• •• • •

Wodorozcieńczalna ciecz niezawierająca boru. Do stosowania przy obróbce skrawaniem (także szlifowanie) metali 
żelaznych, metali twardych, stopów miedzi i aluminium.

BIOCOOL 3820

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Metale żółte

Przezroczysty 
zółto-zielony 4 – 12% 0 - 400 ••• ••• ••• - -

Wodorozcieńczalna ciecz niezawierająca boru. Do stosowania przy średniej i ciężkiej obróbce szlifowania metali 
żelaznych.

BIOCOOL 3837 GR
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SAFKOOL to gama emulsji kompatybilnych z większością materiałów i nadających się do wielu 
operacji obróbczych. Właściwości tych produktów wraz z niską skłonnością do pienienia i dobrą 
biostabilnością czynią je szczególnie przydatne w przemyśle automotive.

Doskonała zdolność 
chłodzenia

Doskonała stabilność 
biologiczna

ZALETY

Bardzo dobra ochrona 
przed korozją

Bardzo dobre 
właściwości dot. 
separacji olejów obcych

SERIA SAFKOOL - Najlepszy kompromis między właściwościami smarnymi i chłodzącymi

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Transparentny 3 – 8% 100 - 400 ••• ••• • - - -

Koncentrat półsyntetycznej emulsji obróbczej stosowanej do lekkiej i ciężkiej obróbki (w tym szlifowania) żeliwa i stali.

SAFKOOL 6110 CS

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Transparentny 3 – 8% 100 - 400 •• ••• •• - - -

Koncentrat półsyntetycznej emulsji obróbczej do lekkiej i ciężkiej obróbki (w tym szlifowania) żeliwa i stali.
SAFKOOL 6210

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Transparentny 4 – 15% 200 - 800 ••• ••• ••• • - •

Koncentrat półsyntetycznej, uniwersalnej emulsji obróbczej do lekkiej i ciężkiej obróbki wszystkich metali. 
SAFKOOL 6220 posiada formulację specjalnie dostosowaną do rozpuszczania w twardej i bardzo twardej wodzie.

SAFKOOL 6220

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Transparentny 4 – 15% 50 - 800 ••• ••• ••• •• •• •

Koncentrat półsyntetycznej emulsji obróbczej do lekkiej i średniej obróbki (także szlifowania) wszystkich metali. SAFKOOL 
6420 jest produktem dostosowanym do obróbki z dużymi prędkościami (HSM) i pod wysokim ciśnieniem. Nadaje się także 
do miękkiej wody.

SAFKOOL 6420
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Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Transparentny 4 – 20% 200 - 500 •• ••• ••• - - -*

*Kompatybilny w wybranych warunkach.

Koncentrat półsyntetycznej emulsji obróbczej do lekkiej i średniej obróbki (także szlifowania) wszystkich metali.

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Transparentny 4 – 20% 200 - 500 •• ••• ••• - - -*

*Kompatybilny w wybranych warunkach.

Koncentrat półsyntetycznej emulsji obróbczej do średniej i ciężkiej obróbki metali żelaznych. Dzięki 
wyspecjalizowanej formulacji, SAFKOOL 6620 nadaje się do przeciągania i niektórych operacji formowania.

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Metale żółte

Transparentny 4 – 15% 50 - 400 ••• ••• ••• •• •

Koncentrat półsyntetycznej emulsji służącej do operacji obróbczych podczas procesu produkcji stalowych rur 
ERW. SAFKOOL TMC zapewnia dobrą tymczasową ochronę przeciw korozji.

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Metale żółte

Transparentny 5 – 7% 5 - 500 ••• ••• • - -

SERIA SAFKOOL - Najlepszy kompromis między właściwościami smarnymi i chłodzącymi

SAFKOOL TMC - Produkcja stalowych rur ERW

SAFKOOL 6620

SAFKOOL 6817 GR

SAFKOOL 6820 SW
Koncentrat półsyntetycznej emulsji obróbczej do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem. SAFKOOL 6820 SW jest 
produktem dostosowanym do obróbki z dużymi prędkościami (HSM) i pod wysokim ciśnieniem. Nadaje się także 
do miękkiej wody.

SAFKOOL TMC
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STABILIS to gama emulsji obróbczych charateryzujących się wysoką wydajnością. Są to produkty 
uniwersalne, które znajdują zastosowanie również w obróbce aluminium w przemyśle lotniczym. 
Nadają się do obróbki wszystkich metali. Gama STABILIS jest szczególnie przydatna w obróbce 
aluminium i metali twardych włącznie ze stopami lotniczymi, gdzie wymagana jest dobra jakość 
wykończenia powierzchni.

Doskonałe właściwości 
smarne i chłodzące

Niska skłonność do 
pienienia

Doskonała stabilność 
biologiczna

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Mleczno-biały 4 – 10% 100 - 300 • ••• •• •• -* ••
*Kompatybilny w wybranych warunkach.

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Biały opalizujący 4 – 12% 100 - 600 •• ••• •• •• -* •
*Kompatybilny w wybranych warunkach.

Koncentrat emulsji obróbczej niezawierającej boru. Środek korzystny cenowo, do obróbki lekkiej i średniej.

Doskonałe właściwości 
smarne i chłodzące

Niska skłonność do 
pienienia

Optymalizacja 
chropowatości powierzchni 
i wykończenia

ZALETY

ZALETY

SERIA STABILIS - Wysoka smarność i wydajność

STABILIS 9120

STABILIS 9220
Koncentrat uniwersalnej emulsji obróbczej do operacji lekkich i średnich na wszystkich metalach. Nie zawiera 
środków bakteriobójczych.

Doskonała stabilność 
biologiczna
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Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Biały opalizujący 4 – 15% 100 - 500 •• ••• ••• ••• ••• •

Doskonałe właściwości 
smarne i chłodzące

Zredukowane zużycie 
narzędzia

Optymalizacja 
chropowatości powierzchni 
i wykończenia

Doskonała stabilność 
biologiczna

Dobra separacja olejów 
obcych

ZALETY

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Mleczno-biały 5 – 15% 100 - 500 •• ••• ••• ••• -* ••
*Kompatybilny w wybranych warunkach.

Dobre właściwości 
chłodzące i myjące

Doskonała stabilność 
biologiczna

Bardzo dobre 
właściwości smarne

Niska skłonność do 
pienienia

ZALETY

SERIA STABILIS - Wysoka smarność i wydajność

Koncentrat emulsji obróbczej do średnich i ciężkich operacji. Dobór dodatków i duża zawartość estrów gwarantują 
doskonałe właściwości smarne i ograniczenie zużycia narzędzi.  STABILIS 9230 posiada aprobatę SNECMA oraz jest 
kompatybilny z wysokociśnieniowymi systemami podawania (do 70 bar). Środek jest wolny od boru i izotiazolinu.

STABILIS 9230

STABILIS 9837 AL
Koncentrat wolnej od boru emulsji obróbczej do średniej i ciężkiej obróbki. Dobór dodatków i duża zawartość 
estrów gwarantują doskonałe właściwości smarne i ograniczenie zużycia narzędzi. Dzięki specjalnej formulacji 
STABILIS 9837 AL świetnie sprawdza się przy stosowaniu z twardą i bardzo twardą wodą.



O
br

ób
cz

e
M

ot
ul

Te
ch

24

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Mleczno-biały 5 – 15% 100 - 600 • ••• •• •• •• ••

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Aluminium 
lotnicze Metale żółte

Mleczno-biały 4 – 15% 100 - 400 • ••• •• •• •• ••

Koncentrat emulsji obróczej wolnej od boru, amin i biocydów służącej do obróbki lekkiej i średniej. Specjalna 
formulacja środka STABILIS 9910 AL pozwala na użycie przy niższym pH i sprawia, że produkt sprawdza się przy 
obróbce większości materiałów wliczając stopy lotnicze aluminium.

Koncentrat emulsji obróbczej wolnej od boru i biocydów służącej do obróbki lekkiej i średniej. STABILIS 9920 AL 
jest odpowiedni do operacji skrawania większości materiałów włączając stopy aluminium lotniczego.

Bardzo dobre 
właściwości chłodzące

Doskonała stabilność 
biologiczna

Doskonała stabilność 
biologiczna

Niska skłonność do 
pienienia

Niska skłonność do 
pienienia

ZALETY

ZALETY

STABILIS 9910 AL

STABILIS 9920 AL

SERIA STABILIS - Wysoka smarność i wydajność

Wysoka odporność na 
utlenianie
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SAFCOLITH GR 2 NS to koncentrat emulsji przydatnej do cięcia granitu i wydłużającej żywotność 
narzędzi diamentowych. Może być stosowany przy cięciu bloków granitowych na maszynach 
tnących lub maszynach wielotarczowych. SAFCOLITH GR 2 NS jest rekomendowany do instalacji 
z naturalną dekantacją.

Ułatwiona dekantacja osadów 
granitowych po obróbce Niskie zużycie

Doskonałe właściwości 
smarne przy cięciu 
kamieni

Zwiększona żywotność 
narzędzi

Wygląd Stężenie robocze Twardość wody 
(ppm) Żeliwo Stal Stopy stali i stal 

nierdzewna Aluminium Metale żółte

Mleczno-biały 1.5 – 2.5% 100 - 300 • ••• •• - -

ZALETY

SAFCOLITH GR 2 NS - Ciecze do cięcia kamieni i minerałów

SAFCOLITH GR 2 NS
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