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Nagyteljesítményû 
kenôzsírok
Osztrák minôség ipari 
alkalmazások számára



 OMV – Felkészültünk a jövôre

Osztrák minôség  
Modern, bécsi termelôüzemünkben évente 
több mint 40.000 tonna kenôanyagot állítunk 
elô prémium minôségû nyersanyagok, és 
a legkorszerûbb technológia segítségével. 
Mérnökeink, vegyészeink, és ipari 
szakértôink folyamatosan termékskálánk 
továbbfejlesztésén, illetve bôvítésén 
dolgoznak.

Átfogó ügyfélszolgálat 
Mindennapi munkánk legfontosabb 
célja az elsô osztályú ügyfélszolgálat, 
melyet kiválóan képzett értékesítési 
képviselôink és mérnökeink folyamatosan 
biztosítanak. Intenzív kommunikációt 
folytatnak ügyfeleinkkel, hogy egyéni 
problémáik jobb megismerése révén 
személyre szabott, hatékony megoldásokat 
kínálhassanak számukra. Új termékeink 
mellett megoldásokat kínálunk a 
hulladékgazdálkodás, csomagolás, 
marketing, és logisztika területén. 

Rövidebb szállítási útvonalak
Európa szívében tevékenykedô vállalatunk 
elhelyezkedésének köszönhetôen, tapasztalt 
logisztikai csapatunk rendkívül rövid idôn 
belül, hatékonyan képes termékeinket 
ügyfeleink részére, idôben leszállítani. 

Kibôvített termékskála
Fô termékeink, a kenôolajok és zsírok 
mellett számos egyéb, csúcsminôségû 
terméket kínálunk: többek között például 
üzemanyagot, bitument, vagy üzemanyag-
kártyát.

Reméljük, a jövôben Önt is elégedett 
ügyfeleink között tudhatjuk, s ezért 
szeretnénk részletesen tájékoztatást adni 
további termékeinkkel kapcsolatosan. 
Amennyiben kapcsolatba lép értékesítési 
osztályunkkal, egy Önnek alkalmas 
idôpontban szívesen találkozunk Önnel. 

Gyorsabban, tovább, jobban. Az elmúlt évek során a gazdasági környezet drasztikusan átalakult 
az osztrák vállalatok számára. Az egyre élesedô nemzetközi versenyben a szûkülô árrések 
következtében a minôség, mint megkülönböztetô jellemvonás, még fontosabbá vált. Az OMV 
Kenôanyag Központjában mindig is úgy gondoltuk: vállalatunk jövôjének kulcsát termékeink, 
kínálatunk és ügyfélszolgálatunk csúcsminôsége jelenti. Sikereink igazolnak bennünket.  



Csúcsminôség minden alkalmazáshoz

Az OMV nagyteljesítményû kenôanyagainak magas minôsége egyre kiemelkedôbb fontosságot 
kap, hogy megfeleljen a gépek és berendezések folyamatosan növekvô teljesítménye, illetve a 
problémamentes és károsodás nélküli mûködés által támasztott követelményeknek.
A kenôanyaggal kezelt alkatrészek élettartama nagymértékben függ a kiválasztott kenôanyag 
minôségétôl. 

Az OMV valamennyi, kenést igénylô alkal-
mazás számára a megfelelô terméket 
kínálja, amelyek egyaránt megfelelnek az 
általános, illetve a speciális felhasználás 
elvárásainak, illetve az alábbi teljesít-
ményjellemzôkkel rendelkeznek:

u Magas mechanikai és hômérsékleti stabilitás
u Magas oxidációs stabilitás
u Nagyon jó vízálló képesség
u Jó tapadási tulajdonságok 
u Kimagasló rozsda- korrózióvédelem 
u Könnyû szivattyúzhatóság hosszú 
 csôvezetékekben
u Általános felhasználhatóság

Az OMV kenôzsírok minden olyan alkal-
mazáshoz felhasználhatók, amelyek 
maxi-mális erôátvitelt, illetve minimális 
súrlódást és kopást igényelnek. Az ásványi 
olaj, vagy szintetikus olaj alapú kenôzsírok 
széles választéka áll rendelkezésre a -35ºC 
és +200ºC közötti mûködési hômérséklet 
tartományban. A kínálatban szerepelnek 
univerzális és hosszú távú kenôzsírok, 
szélsôséges felhasználási körülményeknek 
– mint például magas hômérsékleti és 
mechanikai terhelés – megfelelô, speciá-
lis termékek, vízálló és tapadó kenôzsírok, 
illetve biológiai úton gyorsan lebomló 
kenôzsírok a környezetvédelmi szempontból 
érzékeny területek számára.

Szakképzett munkatársaink segítenek Önnek 
megtalálni a speciális igényeinek megfelelô 
optimális megoldást.



Együtt a még több sikerért

Az OMV kenôzsírok ideálisak ipari gépek és berendezések mozgó alkatrészeiben a görgôscsapágyak
és osztatlan csapágyak kenéséhez. Kiváló minôségüknek köszönhetôen kenôanyagaink tökéletes 
megoldást jelentenek az acél-, papír-, valamint fafeldolgozó iparban, az építôiparban, az erdészet,
bányászat, valamint a mezôgazdaság területén. 
Kenôanyagaink egyedülálló jellemzôit leginkább ügyfeleinkkel fennálló hosszú távú kapcsolataink 
bizonyítják. 

Fôbb ügyfeleink:



Termékismertetô

Kenôanyagbázis Rövid leírás, jellemzôk  OMV kenôzsírok

Kalciumszappanok Kimagasló nagyfokú vízállóság, kiváló kenôanyag korlátozott 
mûködési hômérséklettartományban.

 OMV grease C2
 OMV signum SEP2

Lítium szappanok Egyéb sztearát kenôzsíroktól eltérôen nagyobb mûködési 
hômérséklettartomány, jobb dinamikus mechanikai tulajdonságok 
és jobb vízállóság jellemzi ôket.

 OMV grease L
 OMV signum EPL
 OMV signum EPW2
 OMV signum M283
 OMV signum EC00
 OMV signum BD2

Lítium komplex szap-
panok

A lítium szappan kenôzsíroknál magasabb a hômérsékleti teljesít-
ményük. Kiváló stabilitási jellemzôjüknek köszönhetôen hosszú 
távú vagy egész élettartamú alkalmazásokhoz is megfelelnek. A 
gyártási eljárás összetett és bonyolult.  

 OMV signum M284
 OMV signum EPX2
 OMV signum EPX00
 OMV signum SHX2
 OMV signum SXT2

Alumínium komplex 
szappanok

Nagyon jó, magas hômérsékleti jellemzôk; kiváló víz- és savál-
lóság, illetve bázisellenállás, nagyszerû tapadás. 

 OMV signum AX1

Gél Egyaránt magas hômérsékleti és oxidációs stabilitás, nagyon jó 
víz- és savállóság, valamint bázisellenállás. Alacsony bázisolaj 
viszkozitásuknak köszönhetôen megfelelnek nagysebességû alkal-
mazásokhoz is. Nincs cseppenéspontjuk, ezért a sztearát kenôa-
nyagoktól eltérôen melegítés során nem lágyulnak. 

 OMV signum SX2-HS
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Kenôanyaggyártás

OMV Hungária Ásványolaj Kft.
1117 Budapest,
Október huszonharmadika u. 6-10.
Allee Corner Torony 5/A.
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Központi Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 40 200 969 
Fax: +36 40 200 974
Technikai információ: Dr. Borsi Zoltán
Telefon: +36 (1) 452 7165


