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Tekutý nástroj –  
více jak chladící a mazací látka.

Marc Blaser

CEO Blaser Swisslube AG

Faktory jako produktivita, hospodárnost a kvalita opracování, závisí v 
rozhodující míře na volbě a kvalitě chladící a mazací látky. 

Ve spolupráci s námi dostáváte tekutý nástroj: správnou chladící a mazací 
látku, správně aplikovanou a během nasazení  doprovázenou kompetencí 
našich odborníků přímo na místě. Tato kombinace Vám umožňuje naplno 
využít možnosti  Vašich strojů a nástrojů a trvale zlepšovat Váš výrobní 
proces.

Za tímto slibem stojí více jak čtyři desítky let dlouhé zkušenosti v kovozpra-
cujícím průmyslu s vynikajícími výrobky a nejvyšší spolehlivostí, výzkumné a 
vývojové oddělení,  v odvětví  jedinečné,  a technologické středisko vybavené 
nejmodernějšími CNC stroji.

Otestujte nás! Rádi Vám ukážeme, čeho všeho je možné dosáhnout se 
správnou chladící a mazací látkou. 



Vaše situace na místě

Pečlivou analýzou se seznámíme s Vaším výrobním procesem 
a Vašimi požadavky na chladící a mazací látky. 

Výrobní proces sledujeme komplexně.  

Základ úspěšné spolupráce.

Naše nabídka hodnoty

Na základě analýzy situace sestavíme z naší palety  
chladících a mazacích látek, řezných a brusných olejů  
nabídku představující  hodnotu.

Zákazníkovi přizpůsobená nabídka výrobků a služeb.

Obrázek: Technologické centrum v hlavním sidle. Vybavené nejmodernějšími 5- osými -CNC stroji. Pod tím vertikální obráběcí centrum, soustružnické a 
frézovací centrum, bruska, jako i systémy State-of-the-Art CAD-/CAM.

Kroky ke správné chladící a mazací látce: 

Správná chladící a mazací látka Správné používání a monitorování



Naše spolupráce

Jsou definovány společné cíle a vy přijímáte naši nabídku. 
Podle komplexnosti situace doporučíme výrobek, doprová-
zený  zkouškou nebo komplexní testovací metodou.

V partnerské spolupráci dosáhneme stanovených cílů.

Vaše přidaná hodnota

Vaši a naši odborníci společně dokumentují procesní  
parametry a měří výsledky definovaných cílů.

Transparentní zlepšení hospodárnosti a kvality opracování, 

jako i zvýšení produktivity použitím správné chladící a 

mazací látky.

Stává se tekutým nástrojem



Plánování a změna

Analyzujeme Vámi používanou vodu, testujeme 
snášenlivost s použitými oleji, poučíme Vás o správné 
přípravě, odborném skladování a likvidaci, provázíme při 
čištění strojů a systémových zařízení a v případě potřeby 
nabídneme směšovací zařízení a měřící přístroje. 

Přidaná hodnota díky optimálním startovacím pod-

mínkám.

Monitorování

Vyhotovíme plány monitorování, předáme Vám naše 
zkušenosti ohledně správného zacházení s pomůckami, 
podpoříme Vás při dokumentování naměřených hodnot, 
analyzujeme chladící a mazací látku ve výrobním pro-
cese. Pokud bude třeba zahájíme opatření k nápravě. 

Přidaná hodnota z High-Tech analýz v našich 

laboratořích pro služby zákazníkům.

Naše služby pro optimální použití našich výrobků:

Správná chladící a mazací látka Správné používání a monitorování

Obrázek: Prostory laboratoře v hlavním sidle v Hasle-Rüegsau, které byly roku 2011 rozšířené na plochu 3 500 m2.



Zákaznický servis na místě

Naše celosvětová síť odborníků Vás podpoří při používání 
chladících a mazacích látek. V případě výskytu poruch pomo-
hou při zkoumání příčin a jejich odborném odstranění. 

Přidaná hodnota díky optimálním a stabilizovaným 

výrobním procesům.

Zprostředkování vědomostí

Vyškolíme Vaši obsluhu strojů pro manipulaci s chladícími 
a mazacími látkami, pomůžeme při uplatňování zákonných 
požadavků, odpovíme na otázky týkající se bezpečnostních 
listů a laboratorních analýz a podpoříme Vás při zjišťování 
výkonového potenciálu ve Vaší výrobě.

Přidaná hodnota díky know-how a do-how.
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Nejlepší výsledky obrábění 

– nejvyšší kvalita povrchu
– stálá kvalita dílů
– zkrácená doba dodatečného obrábění
– méně zmetků

Běžná chladící a mazací látka Chladící a mazací látka Blaser

1. Kvalita obrábění

Vaše přidaná hodnota z tekutého nástroje:

Správná chladící a mazací látka Správné používání a monitorování



Nižší výrobní náklady

– delší doba životnosti nástroje
– menší opotřebení nástroje
– nižší náklady na nástroje
– vyšší disponibilita strojů

Běžná chladící a mazací látka Chladící a mazací látka Blaser

2. Hospodárnost

Stává se tekutým nástrojem



Větší úběry materiálu

– snížené časy cyklů, průběžné doby a doby obrábění
– rychlejší návratnost strojní investice
– nejvyšší technologická bezpečnost a stabilita

Více vyrobených součástek za jednotku času.

+

Běžná chladící a mazací látka Chladící a mazací látka Blaser

3. Produktivita

Vaše přidaná hodnota z tekutého nástroje:

Správná chladící a mazací látka Správné používání a monitorování
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*  Čísla se zakládají na studii, která byla provedena ve Francii.

Náklady na chladící a mazací látku

Chladící a mazací látka představuje jen 0,5%  celkových 
nákladů vyrobeného obrobku, ale ovlivňuje až 95% 
výrobních nákladů.

Výkonné chladící a mazací látky od Blaser Swisslube 

zvyšují produktivitu, zlepšují Vaši hospodárnost, jako  

i kvalitu opracování.

Osobní náklady klesají

Naše chladící a mazací látky dobře snáší pokožka, lehko 
se používají a splňují nejvyšší nároky na bezpečnost na 
pracovišti. 

Více vyrobených dílů zdravým, motivovaným pra-

covníkem a méně výpadků zapříčiněných chladící a 

mazací látkou.

Chladící a mazací látka

Malý faktor v nákladech s velkým účinkem:



Průměrné výrobní náklady jednoho obrobku*

Produktivita

Když se pomocí chladící a mazací látky zkrátí doba 
cyklu o 5%, ušetříte 4,5% na personálních a strojních 
nákladech.

Malá změna nákladů na chladící a mazací látku 

může vyvolat velkou změnu v pesonálních a strojních 

nákladech.

Strojní náklady klesají

Naše chladící a mazací látky vykazují velmi dobrou 
materiálovou snášenlivost ve vztahu ke stroji, nástroji  
a obrobku.

Vyšší výroba díky lepší disponibilitě strojů a kratším 

vedlejším časům.

Chladící a mazací látka 

0,5%

Personál

60%

Stroje

30%

Nástroje

5%

Různé

4,5%

Běžná chladící a mazací látka Chladící a mazací látka Blaser



Švýcarská odbornost

Naši zákaznící nehledají jen chladící a mazací látky, ale i 
odborného a spolehlivého partnera v oblasti chladících a 
mazacích látek, který jim pomůže optimalizovat výrobní 
proces. Tímto partnerem chceme být my.

Už více než 75 let podporujeme nejvyšší kvalitu a 

spolehlivost, jako i výrobky s příznivým působením na 

člověka a životní prostředí.

Celosvětově blízko zákazníkům

Naše výrobky distribuujeme do 60 největších 
průmyslových zemí – všude, kde působí naši zákazníci,  
jsme s nimi na místě – s 600 spolupracovníky, 2 výrobními 
závody, 15 dceřinnými společnostmi a 46 zastoupeními.

Pečujeme o spolehlivou dostupnost našich produktů a 

přímou podporu na místě.

Obrázek: od roku 1936 – hlavní sídlo Blaser Swisslube v Hasle-Rüegsau, Švýcarsko.

Váš partner



Technologické centrum

Výrobky se ve fázi vývoje podrobují nejtvrdším 
praktickým testům na nejnovějších strojích, takže na trh 
se dostávají jen technicky zralé chladící a mazací látky. 

Při projektové práci se zákazníky a partnery v 

průmyslu získáváme cenné poznatky pro budoucí 

vývoj.

Výzkum a vývoj

Za našimi výrobky stojí vysoce kvalifikovaný výzkumný 
a vývojový tým a zákaznický servis s nejmodernějšími 
metodami analýz. Inovací z laboratoře firmy Blaser je 
jedinečná DNA-analýza chladících a mazacích látek, 
pomocí které se dají v průběhu pár hodin určit bakterie.

Přes 70 osob ve společnosti Blaser Swisslube pátrá po 

ješte lepších řešeních.
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Blaser Swisslube CZ, s.r.o.
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CZ-664 41 Troubsko 
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www.blaser.com


