
Odkryj, jak możesz ją uwolnić! 

Marża ukrywa się 
w Twoim procesie 
produkcji 



Poniżej przedstawiamy historię, która powtarza się 
codziennie w przedsiębiorstwach mechanicznych. 
Tradycyjne zarządzanie olejami chłodząco - 
smarującymi jest złożone i zależy od wielu czynników: 
dlatego też nie od razu można zrozumieć, gdzie 
powstają straty. 

Ten proces regularnie się powtarza:
jest to obieg ciągłego 
marnotrawienia zasobów 
ekonomicznych.

Przestarzałe zarządzanie 
środkami chłodząco - 
smarującymi puszcza 
zysk z dymem
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NAPEŁNIANIE

Zbiorniki są napełnianie 
świeżo zakupionym 
olejem chłodząco - 
smarującym 

UŻYCIE EMULSJI

Olej chłodząco - smarujący 
zużywa się, wyparowując: w 
konsekwencji jest uzupełniany 
przez operatora.

OPRÓŻNIANIE I UTYLIZACJA

Raz lub dwa razy w roku 
zbiorniki są czyszczone a zużyty 
olej jest wylewany i utylizowany.

NOWY ZAKUP

Klient kupuje nowy olej, 
żeby napełnić zbiorniki. 
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WYDAJE SIĘ TO NIEMOŻLIWE? 
POMYŚL O TWOIM OLEJU 
CHŁODZĄCO - SMARUJĄCYM: 
CZY REGULARNIE GO UTYLIZUJESZ?
A JEDNAK ISTNIEJE 
SPOSÓB, ABY Z TYM SKOŃCZYĆ!

CZY ZADOWALASZ 
SIĘ PRODUKTEM, KTÓRY 
PO PROSTU NIE ŚMIERDZI? 
ŚRODEK CHŁODZĄCO - SMARUJĄCY 
WPŁYWA BEZPOŚREDNIO W 16%* 
NA KOSZT TWOJEJ PRODUKCJI, 
MIMO ŻE NIE ŚMIERDZI. BYĆ MOŻE 
TEGO NIE WIESZ, JEDNAK ISTNIEJE 
PEWIEN SPOSÓB, ABY ZMNIEJSZYĆ 
TEN WPŁYW I NAWET NIE MA 
NIEPRZYJEMNEGO ZAPACHU.

Czy wiesz, że 
można zakończyć 
tę bezużyteczną 
stratę?

* ŹRÓDŁO: SECO TOOLS



Przestarzałe zarządzanie olejem chłodząco - 
smarującym jest stałym źródłem straty w procesie 
produkcji. To właśnie tutaj przepadają zyski!

To samo powtarza się każdego 
dnia, co powoduje marnotrawienie 
cennych zasobów ekonomicznych 
z każdym uzupełnieniem!

Marnotrawstwo, 
które puszcza marżę 
z dymem powtarza 
się każdego dnia w 
95% przedsiębiorstw 
mechanicznych. 
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NAPEŁNIANIE

Świeżo zakupiony olej 
chłodząco - smarujący 
obciąża koszty produkcji. 
Często kupujemy olej 
niskobudżetowy.

UŻYCIE EMULSJI

Zmniejszona wydajność 
oleju niskobudżetowego 
powoduje jego szybkie 
parowanie.  
To zużycie skutkuje 
dodatkowymi wydatkami.

OPRÓŻNIANIE I UTYLIZACJA

Obowiązkowe czyszczenie zbiorników przerywa 
produkcję, powodując utratę zysku. Jednak 
najgorsze jest to, że olej jest utylizowany jako 
odpad specjalny, co wiąże się z dodatkowym 
kosztem i formalnościami.

NOWY ZAKUP

W tym momencie konieczny 
jestzakup nowego oleju 
chłodząco - smarującego, 
aby ponownie napełnić 
opróżnione zbiorniki.
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Podejmij decyzję i przestań marnować swoje zasoby: 
cykl życia środka chłodząco - smarującego może 
być bardzo długi, jeśli zdecydujesz się poddać go 
recyclingowi i ponownie użyć!

Przeprowadź rewolucję w 
zarządzaniu olejem,  
aby uwolnić ukrytą 
marżę
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NAPEŁNIANIE

Zbiorniki są 
napełniane 
wysoko stabilnym 
produktem 
Nanoemulsione®. 03

UŻYCIE

Produkt Nanoemulsione® pełnia 
swoje zadanie w procesie produkcji, 
zmniejszając parowanie i gwarantując 
najlepszy stosunek między 
wydajnością, smarownością i 
zdolnościami czyszczącymi.

RECYCLING, NIE UTYLIZACJA

System Recycle® przywraca produkt 
Nanoemulsione® do stanu, w jakim był zaraz 
po zakupie. Nie ma potrzeby stosowania 
kosztownej utylizacji ani nie wymaga 
dodatkowego uzupełnienia, które puszcza z 
dymem znaczącą część Twojej marży.
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Od razu zrozumiałem, ile mógłbym 
zaoszczędzić.
„To odpowiedni system dla tych, którzy chcą dokładnie 
zrozumieć, jakie są prawdziwe koszty środków chłodząco 
- smarujących. Po przeanalizowaniu danych od razu 
zrozumiałem, ile mógłbym zaoszczędzić, gdybym 
wyeliminował niepotrzebne koszty. Dla mnie oznaczało 
to natychmiastowy wzrost produkcyjności i oszczędność 
czasu.” 

Alex Pasquato

 imprenditore in O.M.C.P. S.r.l.

Zwolniliśmy zasoby ekonomiczne i 
przenieśliśmy je na inne projekty. 
„To przydało się, aby zobaczyć całościowo wszystkie koszty 
związane z cieczami procesowymi.
Na podstawie analizy danych można opracować plan 
działania, aby zoptymalizować część kosztów i pozbyć się 
innych. W ten sposób zwolniliśmy zasoby, które mogliśmy 
wykorzystać na inne projekty.”

Pirollo Daniele

przedsiębiorca w P.D. Satmpi s.r.l.

Policz ile marży puszczasz 
teraz z dymem:

www.bilanciofl uidi.com/en/refrigerant-calculation.php

Przedsiębiorstwa, które wdrożyły rewolucyjny 
system zarządzania środkami chłodząco - 
smarującymi zwiększyły znacząco zyski 
z procesu produkcji!

W ten sposób wydłużyły maksymalnie życie 
użytkowe oleju w maszynie i zdecydowanie skróciły 
czas przestojów produkcyjnych podczas 
czyszczenia zbiorników. 
To właściwy sposób zwiększania marży 
produkcyjnej. 

Przestań marnować 
pieniądze na 
przestarzałe zarządzanie.

Zrób pierwszy krok, 
aby zrozumieć, ile 
możesz zarobić, 
dzięki prawidłowemu 
zarządzaniu 

środkami chłodząco - 
smarującymi.
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Jesteśmy doświadczonymi technikami z ponad 
trzydziestoletnim doświadczeniem, którzy stale 
poszukują najlepszego sposobu, aby zaspokoić 
lukę dzielącą Cię od doskonałości lukę dzielącą 
Cię od doskonałości

Rewolucjonizujemy proces zarządzania 
cieczami procesowymi, dzięki czemu 
wykonywane przez Ciebie prace 
mechaniczne będą bardziej wydajne.

Jesteśmy zespołem 
innowatorów


