Dobré důvody
pro Vaše rozhodnutí
Funkce
Rozsáhlý druhový program
se širokou oblastí použití
Poradenství a servis během
používání a likvidace
Nenáročné čištění. V závislosti na
požadavcích zde může částečně
odpadnout nutnost odmaštění
Speciální produkty dle specifického
zadání týkajícího se materiálu a
zpracování

Vlastnosti
Malá náchylnost k tvorbě olejové
mlhy a páry
Vysoká stabilita mazacího filmu,
tím delší životnost nástrojů

Stálé inovace vyžadují
stále nové technologie
Syntetické kapaliny k jemnému lisování a
tváření pro MMKS-systém.
Vysoce efektivní maziva bez obsahu
minerálních olejů k tváření a hlubokému tažení
Naše speciální řezné a tvářecí oleje umožňují vypořádat se
se stoupajícími nároky na výkony během obrábění a tváření
obrobků i z vysoce pevných a specificky lehkých slitin. Vysoké
rychlosti opracování vyžadují právě u nových technologií
tváření vysokou míru přizpůsobení nezbytných technologických
pomůcek. U třískového a beztřískového obrábění musí být velký
počet ovlivňujících činitelů optimalizován tak, aby při stanovené
kvalitě výroby mohla být výroba každého obrobku realizována
ekonomicky, tedy s nízkými náklady. A chladící maziva Wilke
k tomu rozhodující měrou přispívají.

Nulový obsah polycyklických
aromátů, PCB, PCT atd. (v souladu
s předpisem o nebezpečných
látkách a TRGS)
Dobrá snášenlivost pro pokožku
výrazně usnadňující práci

WICOS / WICOCUT / WICOIL
Vysoce efektivní řezné, lisovací a tvářecí oleje
WICOSYNT-1150
Chladící maziva bez obsahu minerálních olejů, aminů a bóru
pro slitiny hliníku, hořčíku a titanu
WICOLUB-1137 / WICOPAL-HS
Chladící maziva mísitelná s vodou, polosyntetická, umožňující snadnou
údržbu. Pro opracování oceli, šedé litiny a hliníku
WICOSOL-SK8
Brusná a obráběcí chladiva rozpustná ve vodě, plně syntetická a
bez obsahu minerálních olejů
WICOIL OLEJE PRO KLUZNICE dle ISO VG
Kompatibilní oleje pro kluznice s vysokým stupněm spolehlivosti.
Nedochází ke zpětnému klouzání
WICO-DESIN / WICOLAN
Čistící a konzervační prostředek pro systémy
WICORREX-DW
Odvodňovací kapaliny a prostředky na ochranu proti korozi

Přesná rozměrová stálost jako
důsledek výborné přilnavosti a
smáčivosti

Bezpečnost

Dále nabízíme

Speciální produkty
EP-příměsi, odpěňovače a bezpečnostní čističe za studena
Fluidtec
mikrosprayové systémy využívající minimálního množství
WICOMIX přístroje pro míchání emulzí
WICOTEST přístroje pro minilaboratoře, emulzní zkušební přístroje
		
a emulzní čistící přístroje
Díky naší kompetenci a více než pětatřicetileté zkušenosti
s vývojem vysoce efektivních chladících maziv a také zkušenostem
v oblasti aplikace chladících maziv v minimálním množství
pomáhá náš výzkum realizovat moderní požadavky na výrobu.

Ekologicky . Elektivně . Ekonomicky

Optimální hygiena na pracovišti
díky nízké srážlivosti olejové páry
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