Profesionální systémová řešení
HYCUT® – maximální výkon a efektivita nákladů. Skupina produktů
HYCUT® se díky ideálně zvoleným přísadám vyznačuje vynikajícími
mazacími vlastnostmi. Hydraulický olej, obráběcí olej a s vodou
mísitelná chladící kapalina jsou vzájemně kompatibilní v celém
výrobním řetězci a pocházejí z jedné skupiny produktů.
HYCUT® ET 46; HYCUT® CF 21; HYCUT® SE 32; HYCUT® SE 12;
HYCUT® SW 220; HYCUT® CL 500; ADDITIV ET; ADDITIV BF; ADDITIV MG

Řezné a brusné oleje – s vodou nemísitelné vysoce výkonné obráběcí oleje na bázi vysoce kvalitních základových olejů a nejmodernějších vysoce výkonných přísad. Produkty jsou bez zápachu
a s nízkým odparem a neobsahují bor, zinek, těžké kovy a chlor,
čímž poskytují vysokou snášenlivost s lidmi a životním prostředím.
HYCUT ET 6; HYCUT SE 12/EP; HYCUT ET 46/EP; OEMETOL 546;
OEMETOL 576; OEMETOL 600 HC; OEMETOL 620 HC; OEMETOL 640 AS;
OEMETOL 650 B

Profesionální prostředky – produkty pro formování, minimální
mazání, řezání závitů, montážní oleje, nehořlavé hydraulické kapalikapali
ny, čistící prostředky.
MICROTOL FA 20; HYTAP®; OEMETA HF/DU; OEMETA HF/AS;
GLEITMITTEL WL 1; OEMETA UFS 2; OEMETA UFS 4; CLEANER 600 BF;
CLEANER EC

Pomocná zařízení – nabízíme rovněž taková zařízení jako směšovače pro chladící kapaliny, dávkovače, pásové skimmery, odlučovače oleje, refraktometry a titrační sady.
Kvalita a bezpečnost – naše vysoce kvalitní produkty v sobě spojují komfort a bezpečnost práce. S cílem pečovat o životní prostředí
vytváříme nové produkty za využití inovativních řešení. V naší
nabídce naleznete ekologické chladící kapaliny neobsahující bór,
produkty pro zpracování slitin hořčíku a skla.

Máte-li dotazy, potřebujete-li profesionální pomoc a vedení, kontaktujte nás:
SEGESTA s.r.o.
info@segesta.cz

Malinová 476
Mobil: 728 509 696

252 42 Horní Jirčany
Fax: 241 940 204

Chladící kapaliny mísitelné s vodou
ALUMET® – speciální produkty pro operace se zvláštními požadavky na vysoký výkon pro obrábění hliníku a dalších neželezných
kovů, ale také pro smíšenou výrobu z oceli. Skupina produktů ALU
ALUMET® se vyznačuje vysokou kvalitou a efektivitou a zaručuje vynika
vynikající obráběcí vlastnosti.
ALUMET® AL 100; ALUMET® AL 872

NOVAMET® – speciální produkty pro náročné obráběcí procesy
jako hluboké vrtání, vysoce výkonné broušení nebo obrábění
barevných kovů. Díky svému jedinečnému složení tyto produkty
poskytují maximální výkon a snášenlivost s materiály.
NOVAMET® 900; NOVAMET® 920

FRIGOMET® – čiré produkty neobsahující olej, vytvořené za použití
moderních složek, určené pro broušení a standardní operace železných a neželezných materiálů a skla. Produkty FRIGOMET® se vyznačují vynikajícími vlastnostmi na ochranu proti korozi, nízkou spotřebou díky excelentní oplachovací a smáčecí účinnosti a snadnou
separací cizího oleje.
FRIGOMET® BF 600; FRIGOMET® DP 455V; FRIGOMET® 81 N;
FRIGOMET® HM 442; FRIGOMET® GB 477; FRIGOMET® NF 470/30 N;
FRIGOMET® 400

UNIMET® – produkty snižující náklady s širokým rozsahem použití.
Obzvláště se doporučují k obrábění materiálů jako ocel nebo litina.
Skupina produktů UNIMET® se vyznačuje vysokou stabilitou jak
v centrálních systémech, tak v jednotlivých obráběcích strojích.
UNIMET® AS 115N; UNIMET® AS 192; UNIMET® AS 194; UNIMET® 260;
UNIMET® 184; UNIMET® 185; UNIMET® 230 BF

Máte-li dotazy, potřebujete-li profesionální pomoc a vedení, kontaktujte nás:
SEGESTA s.r.o.
info@segesta.cz

Malinová 476
Mobil: 728 509 696

252 42 Horní Jirčany
Fax: 241 940 204

