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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 obory
Excelentní vlastnosti, vysoká spolehlivost a neustálá aplikace nejnovějších technických
poznatků jsou klíčovými faktory úspěchu hydraulických olejů OMV, a tím i zárukou
spokojenosti Vás, našich zákazníků.

Nabízíme ideální výrobek, který pro veškeré
specifické provozní podmínky poskytuje níže
uvedené výhody. Díky tomu je možné splnit,
nebo dokonce překročit náročné požadavky
celého hydraulického systému.

Minerální
OMV hyd HLP
OMV hyd HLP-M
OMV hyd HLP-AL
OMV hyd HLP-D
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Polosyntetické
OMV hyd HLP-SH
OMV hyd HLP-SH-AL

u
u
u

vynikající odolnost vůči stárnutí
vysoká tepelná stabilita
vhodné pro maximální provozní teploty
velmi rychlá odlučitelnost vzduchu
nízká závislost viskozity na teplotě
absolutně stabilní při namáhání
ve smyku
účinná ochrana proti opotřebení
vynikající pěnivostní chování
vysoká odolnost vůči znečištění

Syntetické
OMV hyd HLP-SHS
OMV hyd HLP-SHS-AL

Společně s Vámi připraví naši kvalifikovaní
techničtí pracovníci optimální řešení pro Váš
individuální požadavek v nejkratším možném čase.

Závislost viskozity
na teplotě

Společně za větším úspěchem
Dlouhodobé obchodní vztahy a vynikající partnerství nás spojuje s výrobci strojů ENGEL AUSTRIA GmbH
a Salvagnini Maschinenbau GmbH.

ENGEL Group jako jedna z předních globálních společností v oboru strojů na zpracování
plastů nabízí komplexní výrobní zařízení
v podobě technologických modulů, jako jsou
vstřikovací lisy a automatizační systémy.

Salvagnini Maschinenbau GmbH nabízí optimální flexibilitu u technologicky vyspělých
systémů pro tváření a stříhání plechu a díky
této schopnosti dokonale plní současné i budoucí požadavky trhu.

Úkol:
Dosažení nejvyšší možné životnosti olejů při
standardních provozních podmínkách (tlak,
teplota, délka cyklu) u vstřikovacích lisů.

Úkol:
Minimalizace prostojů snížením počtu
výměn oleje za dobu životnosti stroje a snížení provozních nákladů.

Řešení:
Speciálně s ohledem na použití ve vstřikovacích lisech vyráběných firmou ENGEL vyvinula společnost OMV moderní hydraulický
olej OMV hyd HLP-SH 46 na bázi syntetických
základů s mimořádnou oxidační stabilitou
a inovačním ošetřením aditivem EP.

Řešení:
Speciálně s ohledem na použití v ohýbačkách firmy Salvagnini Maschinenbau GmbH
vyvinula společnost OMV moderní hydraulický olej OMV hyd HLP-SHS-AL 46 na bázi
plně syntetických olejů s mimořádnou
oxidační stabilitou a inovačním ošetřením
aditivem EP.

Efekt:
Při odpovídající péči a pravidelných kontrolách
oleje mohlo být dosaženo významného prodloužení intervalů výměny oleje. To ve svém
důsledku vedlo k prodloužení životnosti až
na osm let, ke snížení nákladů na likvidaci
odpadů a k nižším výdajům na objednávky
a logistiku – podtrženo a sečteno, výrazně se
snížily provozní náklady.

Efekt:
Při odpovídající péči a pravidelných kontrolách
oleje je během celé doby životnosti stroje
zapotřebí pouze jediná výměna oleje. Kromě
prodloužené životnosti oleje je výsledkem také
snížení nákladů na likvidaci odpadů a minimalizace provozních výdajů na objednávky
i snížení logistických výdajů – podtrženo a sečteno, je možné dosáhnout výrazného snížení
provozních nákladů.

Přehled produktů

Název produktu

ISO VG

OMV hyd HLP

10 – 100

OMV hyd HLP-M

15 – 68

OMV hyd HLP-AL

32 – 68

OMV hyd HLP-D

22 – 68

Stručný popis
Vysoce výkonné hydraulické oleje s vynikající odolností vůči stárnutí
a výbornou ochranou proti opotřebení. Pro všechny hydraulické
pohony a zdvihací zařízení.
Splňuje normu DIN 51 524-2-HLP.

  

Kromě výše uvedených vlastností:

OMV hyd HLP-SH

46

OMV hyd HLP-SH-AL

46

Vynikající dlouhodobá ochrana díky vysoké oxidační stabilitě
v hydraulických a cirkulačních systémech.
Splňuje normu DIN 51 524-2-HLP.

Kromě jmenovaných vlastností:
OMV hyd HLP-SHS

46

OMV hyd HLP-SHS-AL

46

Stabilní, spolehlivé mazání při vysokých teplotách a extrémních
změnách teplot během dlouhodobého používání v hydraulických
a cirkulačních systémech.
Splňuje normu DIN 51 524-2-HLP.

Výroba maziv
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