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SMØRE- OG KØLEMIDLER TIL INDUSTRI
HØJTYDENDE KVALITETS
SMØRING SOM MINDSKER
ENERGIFORBRUGET OG
SPARER DIG PENGE
Delsyntetiske k/s-midler

Højtydende smøremidler med fremragende beskyttelse, forlængede
skifteintervaller, pålidelighed og maskineffektivitet giver værdifulde
besparelser på produktionsomkostningerne.
Ligegyldigt hvilken industri du arbejder indenfor – auto, stål, plast,
vindkraft – vil Castrols unikke kombination af højtydende smøremidler,
specialløsninger og services hjælpe dig med at nå dine mål.
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Produktnavne: Almaredge, Hysol, Alusol

Syntetiske k/s-midler

Fuldsyntetiske vandblandbare slibevæsker. Findes også varianter
til generel bearbejdning, hvor en klar væske efterspørges.

Produktnavn: Syntilo

Hydraulik/spindelolier

Sortiment bestående af hydraulikolier ISO VG 2-150, som opfylder
standarderne HLP, HVLP, HLP-D. Både zinkfrie og zinkholdige.
Findes også som bionedbrydelige.

Produktnavne: Hyspin, Performance Bio

Vangeolier

Sortiment af vangeolier. ISO VG 32, 68, 150 og 220. Olierne findes
i flere varianter alle med god vedhæftning og “stick-slip”.

Produktnavn: Magna SW D

Gearolier

Mineralolie og syntetiske serier som opfylder ISO-standarden
CL, CLP. Findes i viskositeterne 10-1000 cSt.

Produktnavne (Alm.): Alpha, Alphasyn
Produktnavne (Spec.): Optigear, Molub-Alloy

Fedt

Smørefedterne NLGI 00 og NLGI 2 til rulle- og glidelejer med
varierende additivering, som giver fedterne deres unikke
egenskaber indenfor temperatur, hastighed, EP, faststof m.m.

Produktnavne (Alm.): Spheerol, (High Temp., Multipurpose mere rettet mod auto/landbrug)
Produktnavne (Spec.): Molub-Alloy, Tribol GR

Skæreolier/Formgivningsolier

Produktnavne: CareCut ES, Variocut, Ilocut, Iloform
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Diverse rene olier til spåntagende bearbejdninger såsom drejning,
fræsning, gevindskæring og slibning, samt til dybtræksopgaver.

SPECIALPRODUKTER TIL INDUSTRI
I HVER ENESTE
ARBEJDSPROCES
GØR CASTROL
EN FORSKEL
Korrosion

Sortiment af både vand-, olie- og opløsningsmiddelbaserede korrosionsbeskyttelsesmidler med varierende beskyttelsesfilm og tid.

Produktnavn: Rustilo

Affedtning

Alkaliske og opløsningsmiddelbaserede affedtningsmidler til rensebarer,
manuel rengøring, gulvvaskere, spulevaskere samt til systemrengøring.

Produktnavn: Techniclean

Turbine

Mineraloliebaserede turbineolier ISO VG 5-32, 46 og 68.

Produktnavn: Perfecto

Kompressor

Mineralsk- og syntetisk kompressorolie til skrue-, rotationsog kølekompressorer. ISO VG 32-100

Produktnavn: Aircol

Fødevarer

Fødevaregodkendte olier til brug indenfor hydraulik, gear, proces,
smørefedt, tågesmøring og kædesmøring.

Produktnavn: Optileb

Diverse

Findes et mindre sortiment af specialprodukter indenfor kædesmøring
og montagefedter.

Produktnavne (Kæde): Molub-Alloy CH, Viscogen
Produktnavne (Montage): Molub-Alloy Paste
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CB Lubricants er ambassadør
for Castrol i Danmark
Castrol er verdens førende producent af avanceret
motorolie og øvrige smøreolieprodukter – og sådan
har det været i mere end 100 år. Produktionen
omfatter bl.a. automotive smøremidler og specialprodukter til biler, motorcykler og erhvervskøretøjer,
herunder tog og bus, lastbiler, marine, traktorer og
entreprenørmaskiner samt industriprodukter bredt
anvendt i forbindelse med fremstillingsprocesser
og til maskinvedligehold m.m.
Castrol vil fortsat være i front, og hvert år udvikles og
testes hundredvis af nye produkter med banebrydende
teknologi i et af de syv globale Castrol R&D-centre.
Det er CB Lubricants, som står for distributionen af
Castrol i Danmark. Vi yder teknisk rådgivning og support
af medarbejdere med branchekendskab og sikrer en
fleksibel levering fra eget lager ved hovedsædet i Vejle.
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