Dobré důvody
pro Vaše rozhodnutí
Funkce
Rozsáhlá paleta produktů se širokou
oblastí použití
Poradenství a servis během
používání, péče a likvidace

Nejnovější
produkty na vysoké
technické úrovni
z vývojářské dílny
Wilke

Dále nabízíme
WICOS / WICOCUT / WICOIL
Vysoce efektivní řezné oleje, lisovací oleje a tvářecí oleje

Chladící maziva mísitelná s vodou
pro moderní průmyslovou výrobu

WICOS-RB / WICOIL-RSM
Oleje pro ohýbání trubek a kluzné tuky
(omyvatelné a biologicky rozložitelné)

Nenáročná péče
a bezproblémová likvidace

WICOFORM-S / WICODRAW
Vysoce efektivní řezné a lisovací kapaliny pro systémy MMKS
(částečně biologicky rozložitelné)

Speciální produkty dle specifických
požadavků na materiál a zpracování

WICOFORM-D
Prostředky pro hluboké tažení a tvářecí prostředky pro extrémní
tváření (omyvatelné)

Vlastnosti

WICOIL OLEJE PRO KLUZNICE dle ISO VG
Kompatibilní oleje pro kluznice s vysokým stupněm spolehlivosti.
Nedochází ke zpětnému klouzání

Snadná mísitelnost s vodou
a stabilní homogenita
Vysoká biostabilita mazacího filmu
prodlužuje životnost nástrojů
Dočasná účinná ochrana proti korozi

Bezpečnost
Nulový obsah látek vytvářejících
N – nitroaminy (v souladu
s předpisem o nebezpečných látkách
a TRGS)

Výzkum, inovace a dlouholetá zkušenost vytvářejí předpoklady
pro výrobu produktů vysoké technické úrovně, které jsou
výkonné a dlouhodobě stabilně odpovídají nejmodernějším
výrobním technikám. Nižší opotřebení a tím i delší doba
používání představují z hlediska ekonomiky a ekologie
skutečnosti, které výrazně snižují náklady,
umožňují maximální hygienu na
pracovišti a aktivně přispívají
k ochraně životního
prostředí.

WICORREX-DW
Odvodňovací kapaliny a prostředky na ochranu proti korozi
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

Ekologicky
Efektivně
Ekonomicky

Výrazná snášenlivost pro pokožku
zaručující maximální hygienu na
pracovišti
Dobrá demulgační schopnost u olejů
používaných pro vodící plochy lože,
výrazně usnadňuje práci

WICO-DESIN / WICOLAN
Čistící a konzervační prostředek pro systémy

KÜHLSCHMIERTECHNIK GMBH

KÜHLSCHMIERTECHNIK GMBH

Wilke Kühlschmiertechnik GmbH · Robert-Gerwig-Straße 4 · D-78315 Radolfzell
Tel. ++49 (0) 77 32 / 98 27 99 - 0 · Fax 98 27 99 - 16 · E-mail: wilke@kuehlschmierstoffe.de
Internet: www.kuehlschmierstoffe.de a www.cooling-lubricants.com

