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pro průmysl
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Svět v pohybu.

Ve společnosti OMV jsme na budoucnost připraveni
Rychleji – dál – lépe. Ekonomické prostředí se nejen pro rakouské podniky v posledních letech
výrazně změnilo. Mezinárodní konkurence zesílila, snižují se marže, a proto je faktor kvality stále
důležitější vlastnost, která nás odlišuje od naší konkurence. My v OMV Profit Center Lubes jsme
vždy považovali nejvyšší kvalitu našich výrobků, sortimentu a zákaznického servisu za jeden
z hlavních principů pro zajištění budoucnosti naší společnosti. A náš úspěch nám dal za pravdu.

Rakouská kvalita
V našem nejmodernějším závodě v Lobau
u Vídně vyrábíme více než 40 000 tun maziv
ročně za použití vysoce sofistikovaných
technologií a prvotřídních surovin. Kromě
toho naši technici, chemici a průmysloví
experti neustále pracují na dalším vývoji
a rozšiřování škály našich produktů.

Komplexní zákaznický servis
Služby zákazníkům jsou na prvním místě naší
každodenní práce; nepřetržitě je zajišťují naši
nejlépe vyškolení poradci a technici. Naši
zaměstnanci intenzivně komunikují s našimi
zákazníky, aby se co nejlépe seznámili s jejich
konkrétními problémy, a byli tak schopni
nabízet účinná řešení, ušitá klientům na míru.
Kromě nových produktů mohou služby
zákazníkům zahrnovat také řešení v oblastech,
jako je odpadové hospodářství, balení,
marketing, logistika a optimalizace procesů
a dodacích lhůt.

Krátké transportní trasy
Ideální umístění naší společnosti ve středu
Evropy umožňuje našemu zkušenému
logistickému týmu přepravovat naše
produkty našim zákazníkům v extrémně
krátkém čase a efektivně – tedy prakticky
„just in time“.
Rozsáhlý sortiment výrobků
Kromě našich hlavních produktů – maziv
a tuků – nabízíme také mnoho dalších skupin
výrobků vysoké kvality, jako jsou paliva,
topné oleje, asfalty a tankovací karty.
Věříme, že Vás v blízké budoucnosti
budeme moci počítat mezi naše spokojené
zákazníky. Proto bychom Vás rádi podrobně
informovali o širokém sortimentu našich
dalších produktů, které nabízíme. Obraťte
se prosím na naše pracovníky v prodejním
oddělení, kteří si s Vámi sjednají schůzku
v době, která Vám bude nejlépe vyhovovat.

Nejvyšší kvalita pro všechny aplikace
Špičková kvalita moderních vysoce výkonných plastických maziv od OMV se stává stále
důležitějším faktorem ve snaze reagovat na nepřetržitě se zvyšující výkonnost strojních
zařízení a ve snaze zajistit bezproblémový a bezporuchový provoz. Životnost mazaných částí
strojů je v rozhodující míře závislá na kvalitě a výběru správného plastického maziva.

OMV nabízí pro každou aplikaci vyžadující
plastické mazivo vhodný produkt, který
níže uvedenými výkonnostními vlastnostmi
splňuje všechny požadavky pro všeobecná
i speciální použití.
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Vynikající mechanická a tepelná stabilita
Mimořádná oxidační stálost
Velmi dobrá odolnost vůči vodě
Velká přilnavost
Velmi dobrá ochrana proti korozi
Dobrá čerpatelnost dlouhými potrubími
Univerzální použití

Plastická maziva od OMV se používají všude
tam, kde je požadován maximální přenos
energie při minimálním tření a minimálním
opotřebení. Pro použitelnost v rozmezí teplot
-35°C až +200°C je k dispozici široký sortiment
plastických maziv na bázi minerálních nebo
syntetických olejů. Jejich spektrum zahrnuje
univerzální až dlouhoživotnostní plastická
maziva i speciální produkty pro extrémní
podmínky nasazení, jako jsou vysoké tepelné
a mechanické zátěže, přilnavá plastická
maziva odolávající působení vody a biologicky
rozložitelná maziva určená do ekologicky
citlivých oblastí.
Spolu s Vámi najdou naši vysoce
kvalifikovaní zaměstnanci optimální řešení
pro Vaše konkrétní požadavky.

Společně za větším úspěchem
Plastická maziva od OMV jsou vhodná pro mazání kluzných a valivých ložisek všech pohyblivých částí
strojů a průmyslových zařízení. Vysoká kvalita našich plastických maziv představuje ideální řešení
pro ocelářský, papírenský a dřevozpracující průmysl, stavební segmenty, lesnictví, důlní průmysl
a zemědělství. Dlouholeté obchodní styky s našimi zákazníky jsou nejlepším důkazem vynikajících
vlastností našich maziv.

Naši zákazníci:

Přehled produktů

Základ plastického
maziva

Stručný popis, vlastnosti

Plastická maziva 		
OMV

Vápenatá mýdla

Mimořádná odolnost proti vodě, cenově výhodné mazivo,
k nasazení v omezeném rozsahu teplot.

OMV grease C2
OMV signum SEP2

Lithná mýdla

Oproti ostatním plastickým mazivům na bázi kovových mýdel
se vyznačuje možností použití v rozšířeném rozsahu teplot,
lepšími mechanicko-dynamickými vlastnostmi a dobrou
odolností proti vodě.

OMV grease L
OMV signum EPL
OMV signum EPW2
OMV signum M283
OMV signum EC00
OMV signum BD2

Lithná komplexní
mýdla

Použitelné v širším rozmezí teplot než maziva na bázi lithných
mýdel a díky své stabilitě vhodné pro dlouhodobé až celoživotní
nasazení. Výrobní proces je nákladný a náročný.

OMV signum M284
OMV signum EPX2
OMV signum EPX00
OMV signum SHX2
OMV signum SXT2

Hlinitá komplexní
mýdla

Vynikající vysokoteplotní vlastnosti a maximální odolnost vůči
vodě. Odolává působení kyselin a louhů, výborná přilnavost.

OMV signum AX1

Gel

Tepelně vysoce zatížitelné a zároveň oxidačně stabilní, velmi
dobrá odolnost proti vodě, kyselinám a louhům. Díky nízké
viskozitě základového oleje je vhodné pro aplikace s nejvyššími
rychlostmi. Nevykazuje žádný bod skápnutí a při zahřátí měkne
méně než mazivo na bázi kovových mýdel.

OMV signum SX2-HS

Výroba maziv

OMV Česká republika, s. r. o.
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00  Praha 4
Customer Sales and Service Center
(pro maziva a provozní kapaliny)
Lubes Hotline: 	0 844 900 033
Fax Hotline: 	 0844 900 038
info.zakaznicke-centrum.cz@omv.com

Technical Marketing Services
Competence Center Lubricants
Telefon: +420 261 392 133
Fax:
+420 261 392 533
technics.lubes@omv.com
Změna dat vyhrazena.

www.omv.cz

