Řada ručních řezných maziv RTD má jedinečnou formulaci, která poskytuje vynikající výkon v celé řadě železných a
neželezných kovů. RTD "zdvojnásobuje životnost nástroje" a v některých případech může poskytnout až o 400% vyšší
produktivitu ve srovnání s podobnými produkty. Laboratorní testování ukázalo, že RTD nabízí až pětkrát více ochrany
proti opotřebení než jiné produkty, prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje povrchovou úpravu, což zajišťuje kvalitu
hotových výrobků. Během výrobních procesů může poškození, či nadměrné opotřebení nástrojů, znamenat značné
zvýšení nákladů na opravy, což pomocí vlastního technologického výzkumu pomáhá minimalizovat tato rizika.

•
•
•
•

Kovoobrábění - ruční mazací prostředky
Výrobní a servisní dílny
Vybavení dílen
Oddělení údržby

•
•
•
•
•

Výstružníky
Závitníky
Vrtáky
Frézovací nástroje
Pilové kotouče

•
•
•
•
•
•

železo, ocel a jiné slitiny železa
měď, bronz, mosaz
titan, nikl a jejich slitiny
hliníkové slitiny
slitiny hořčíku
Inconel
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•
•
•
•
•
•

efektivní i při náročných řezných podmínkách
výrazně snižuje tření a zlepšuje samotný proces obrábění
obsahuje prémiové EP přísady
zlepšuje povrchovou úpravu
umožňuje vyšší řeznou rychlost a rychlost posuvu
bez-chlórová verze podporuje životní prostředí a požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Přechod na RTD a jeho používání může poskytnout celkové snížení výrobních nákladů:
•
•
•
•
•

minimální zalomení nástroje
zlepšená povrchová úprava
vyšší míra produktivity
snížený počet reklamací
snížení nákladů na obnovu poškozených nástrojů

Využíváme naše odborné znalosti a zkušenosti pro navrhování technicky vyspělých prémiových produktů s potřebami
zákazníků. Výrobky RTD se ukázaly jako nejúčinnější v oblasti vystružování, vrtání, vyvrtávání, závitování, frézování na
trhu za posledních 65 let. Naše odborné znalosti v oblasti výzkumu a vývoje a neustálé inovace jsou uznávány
technickými pracovníky dílenských pracovišť po celém světě a žádná další maziva nenabízí větší ochranu nástrojů,
zaručující výkon, kterému můžete důvěřovat.
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