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BİOPERFORMANCE

BİOPERFORMANS
RENEWABLE

YENİLENEBİLİR

BİOSTABLE

BİOSTABİL
BİOGRADABLE

ÇEVRE DOSTU 

BİOPERFORMANS 

YENİLENEBİLİR 

daha uzun ömür, daha az atık ve daha yüksek performans sağlar.

BİOSTABİL 

-

ÇEVRE DOSTU 



ERALUBE YENİ JENERASYON YÜKSEK 

PERFORMANSLI SOĞUTMA SIVILARI

 ma per-

-

 larlar. Bu ürünler malze

kaldırırlar.
maları başlıca özellikleridir. Operasyon zorluğu açısından cid-

di anlamda yağlılık istenen noktalarda mükemmel sonuç verir-

ler. Hassas yüzey kalitesinin istendiği operasyonlar ile mapal

raybalamada ısrarla önerilirler.

-

ürünlerdir.

-

 

delme operasyonlarında talaş sı kışma ve uç kırılma problem-

 

ERALUBE BIO CF - 325 / BIO CF - 625 ERALUBE BIO CF - 410 / BIO CF - 425

ERALUBE BIO CF - 400 EP / BIO CF - 560 EPERALUBE BIO CF - 300 EP / BIO CF - 660 EP 
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ürünlerdir.

ürünle-
 zemeler 

 -

rimizdir.

yapma-

-

-

 

 -

dirler. Modern biostable ürünler dahil tüm ürünlerden çok da-

ha uzun bir tank ömrüne sahiptirler.

soğutma sıvılarıdır.



ERALUBE METAL İŞLEME SIVILARI

-

 

-

 nım 

-

YÜKSEK PERFORMANSLI SOĞUTMA SIVILARI

ERALUBE BIO CF - 510  / BIO CF - 225 NEW

ERALUBE BIO CF - 630 / BIO CF - 255 EP PLUS

ERALUBE BIO CF - 235 / BIO CF - 530 EPERALUBE BIO CF - 340 EP / BIO CF 360 EP 
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ERALUBE BIO CF - 550 S

ve çelik 
işleyen

BIO CF - 530 EP

sıvılar

sıvılarıdır.

Yağlayıcılık:                             En son teknolojiyle üretilmiş ürünlerdir. %50

mineral  yağ ve ester katkıları içerirler. Mükemmel yağlayıcılık

özellikleri sayesinde, kesme esnasında takım ile parça arasında

sürtünmeyi engellediklerinden, yüksek ısının açığa çıkmasının

önüne geçerek daha az buharlaşma, daha az tüketim, daha iyi

bir yüzey kalitesi ve daha uzun takım ömrüne sebep olurlar.

Bu ürünler ile diğer ürünlere nazaran zor operasyonlar için da-

ha düşük konsantrasyonlarda çalışmak yeterlidir. İçerdikleri EP

katkıları kesme performansını ciddi oranda arttırır.

Yarı sentetik ürünler olup süt beyaz emülsiyon oluşturan tek-

nolojik ürünlerdir. Üstün formülasyonları sayesinde her türlü

metalde mükemmel sonuç verirler. Mükemmel pas koruma özel-

liklerinin  yanı sıra makineyi temizleme özelliğine de sahiptirler.

Çok sert malzemelerin işlenmesi dahil her türlü metalin işlenme-

sinde mükemmel sonuç verirler. Soğutma sıvısının değişim peri-

yodunu uzatır ve tank temizlik gereksinimini azaltırlar.
                        6 Dh ile 60 Dh sertliği arasında rahatlıkla çalışırlar.

Yani hem çok yumuşak sularda, hem de çok sert sularda mü-

kemmel sonuç verip köpürme yapmazlar .

katkılar) 
içermemektedirler. Bu özelliklerinden dolayı çok daha uzun

tank ömrüne sahiptirler.

sahiptirler. Korozyon korumaları mükemmeldir.
Uzun tank ömrüne sahiptirler.

önerilirler.



EMÜLSİYONLU SICAK METAL ŞEKİLLENDİRME YAĞLARI

-

 

-

 

yağlayıcıdır.

 rünü uzatır ve 

parçanın kalıba yapışmasını engeller. Her türlü büyük ve kar-

-

-

 ma sırasında 

duman oluşturmaz. Kalıp ömrünü uzatır, kalıpla parça arasın-

 meyen her türlü sıcak parçanın 

 

 

 zey oluşmasına olanak 

sağlamaktadır. 

ERALUBE ERACASTING AL 380

ERALUBE ERACAST 800  / 820 / 830 

ERALUBE BIO HFG - 26 W 

ERALUBE BIO HFS - W 
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Hafif alaşımlı basınçlı dökümler için geliştirilmiş su bazlı sente-

tik kalıp ayırıcılardır. Karmaşık parçaların üretiminde de mükem-

mel sonuç veren etkili bir  formülasyona sahiptirler. Çevre dostu

ürünler olup özellikle kalıpların mükemmel ve düzgün çalışma-

sında çok etkilidirler. Üretilen parçalarda daha parlak ve pürüz-

süz bir yüzey oluşmasına olanak sağlamaktadırlar. Döküm yüze-

yinde gözeneklerin oluşmasını engellemek ve döküm esnasında

oluşabilecek dumanı azaltmak için özel bir formülasyon ile üretil-

mişlerdir. Yanıcı değildirler ve kullanımları esnasında yangın ris-

kini ortadan kaldırırlar. 



ERALUBE METAL İŞLEME SIVILARI

ERALUBE HP-HNF

ERALUBE BIO HP-SLIDEWAY (68-220) 

ERALUBE SLIDEWAY LC (68-220)
ERALUBE BIO HP - SGF 

ERALUBE BIO SP - 10

TAŞLAMA SIVILARI

TESTERE BİLEME YAĞLARI

KIZAK YAĞLARI

-

-

 tacak 

 kemmel olup 

-

 

 

-

-

ğutma sıvılarını kızaktan uzaklaştırıp metale temasını önlerler. 

-

-

-

-

-

-

etmez. Özellikle taş ömürlerin deki uzama, yüksek basınç altın-

da köpürmeme, tezgahı temizleme, karartmama ve koruma 

başlıca özellikleridir.

-

 formanslı, su 

 

BU OPERASYONLAR İÇİN 

‘‘ERALUBE HP-HNF’’ ÖNERİLMEKTEDİR.
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ERALUBE BIO GF/CD



ERALUBE NEUTCUT-CPF / NEATCUT -CPF ND  

ERALUBE NEUTCUT-CPF (KESME,SIVAMA,ÇEKME) YAĞI 

-

ERALUBE NEATCUT NCO SERİSİ (5 ..... .46)

ERALUBE NCF

ERALUBE ERAVANISCH VP SERİSİ

YÜKSEK PERFORMANSLI SAF METAL 

İŞLEME VE ŞEKİLLENDİRME YAĞLARI

 lar 

 

-

-

 

 -

 lama 

-

-

 

atık ve hur 

 

-

lu ve uçucu kesme, delme, sıvama ve zımbalama yağlarıdır. 

-

-

 larda, talaş 

 -

-

-

-

 nalarında kullanılmaya çok uygundur.

7



ERALUBE METAL İŞLEME SIVILARI

ERALUBE ERAOIL ELECTRON

ELEKTRO EROZYON SIVISI

ERALUBE AQUAPUNCH – DTR

ERALUBE TAPPING LIQUID DTR 

ERALUBE DTR COMPOUND

 

düşük saf kesme yağlarına 1 :10 oranında katı larak kesme per-

operasyonlarında kullanılan pastadır. 

-

 sını 

 

-

-

-

-

meyen kısa devre (ark) oluşumunu engelleyerek aşınmasını 

 me 

-

fından onaylıdır. ERALUBE ERAOIL ELECTRON, yüksek oranda 

-
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SİSTEM ERALUBE ERAOIL MQL - DTR SERİSİ

-

-

-

Soğutma sıvılarının yaşattığı pas, koku, atık ve sağlıksız ça lışma 

-

-

-

-

-

-

En az miktarda yağlama 

Basınçlı hava-yağ karışımı 

MQL SİSTEMLERİ MQL YAĞLARI
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ERAOIL HS / M SERİSİ 

MİNERAL/ ISO VG 32 – 68

ERAOIL HS / HPS SERİSİ 

SENTETİK/ ISO VG 32 – 68

FERROXIN

FERROXIN W

ERALUBE BIO - CP SERİSİ

ERALUBE COOLHIB BV

HİDROLİK YAĞLAR

 

-

 larının ömrünü uzatır. 

Balçıklaşma ve köpürme yapmaz.

-

-

HM, 55 155434 category AM, DIN 51524 Part 2 category HLP 

Korozyon koruyucu ve pas sökücü ince yağ. Uygulandığı nok-

ta da pas sökme, temizlik, yağlama, pasa ve korozyona karşı 

koruma sağlar.

-
 dır. 

-

 ğutma sı-

 

malzemede ve tezgahta korozyon oluşmasına engel olur. Boru 

KOROZYON KORUYUCU ÜRÜNLER

-

 re tüm 
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ERALUBE REFRACTOMETER

ERALUBE AQUA MIX

ERALUBE MACHINE SYSTEM CLEANER

-

 

-

 şım 

 -

 

 de bulunan 

 luğun açılmasıyla 

-

rulur.

 ları 

-

 -

 şım 

-
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YARDIMCI EKİPMANLAR 

VE ÜRÜNLER

SİSTEM TEMİZLEYİCİNİN ÖNEMİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Tezgahlarınızda uygun periyotlarla soğutma sıvılarını yenileyip tankın ve sistemin temizliği işletmenize ve çalışan-

larınıza çok şey kazandırır. Bu temizlik esnasında kullanılan ürünlerin;

1. Biyolojik olarak çok yüksek etkili temizlik yapmalı yani tüm mikroskobik canlıları (bakteri, mantar gibi) yok edebilmeli.

2. Soğutma sıvısının ulaştığı tüm noktaları siterilize edebilmeli.

3.  Yağ, talaş, toz v.b. nedenlerle oluşmuş balçıkların çözülmesi ve kaldırılması

4. Bunların yanında ttriazin gibi zararlı kimyasallar içermemeli.

Eralube Machine System Cleaner tüm bu fonksiyonları  yerine getirerek işletmenize büyük katkılar sağlar.



ERALUBE METAL İŞLEME SIVILARI

ERAGREASE CNC 

MİNERAL/NLGI 2 (-20°C... + 150°C)

FERROXIN DSF 

MİNERAL/NLGI 1 (-20°C ... + 100°C)

ERAGREASE HS/CNC 

SENTETİK/NLGI 2 (- 40°C ... + 150°C)

GRESLER

Özellikle CNC tornalarının ayna gresi olarak önerilen, suya, 

soğutma sıvısına, ve diğer tür yağlara ve emülsiyonlara 

dayanıklı yüksek performanslı grestir. Uzun süreli yağlama 

yapar, yağlama sıklığını azaltır. Aynalardaki aşınmaları engel-

ler. KAYMALI YATAKLAR VE LİNEER YATAKLARDA ÖZELLİKLE 

TAVSİYE EDİLİR.

-

Özellikle çelik özlü halatlar için suya, iklim koşullarına ve 

her türlü zor şartlara dayanıklı yeni jenerasyon halat yağıdır. 

Halatın özüne nüfuz ederek asıl sürtünmenin olduğu iç kılcal 

telleri yağlayarak ömrünü uzatır. Hamburg, Rostock ve Bre-

menhaven limanları başlıca kullanıcılarıdır. Vinç halatları için 

idealdir, parçaların birbirine kaynamasını engeller.

TORNA AYNALARININ GRESLENMESİ ÖNEMLİ BİR KONUDUR! 

artırır. 
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CIRIC B SERİSİ 

SENTETİK/ NLGI 1-2 (-20°C. .. + 1200°C)

QUICK PASTE 

MİNERAL+SENTETİK/NLGI 1/2 (-35°C. .. + 450°C

CLEANER B ERALUBE ROST FLUID

 

 -

 TEMİZLEYİCİLER VE PAS SÖKÜCÜLER

2  vıdır. 

-

 

 larını 

2  

-

-

-

 PASTALAR
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SUPERCUT SPRAY

ALU SPRAY FERROXIN SPRAY

CLEANER SPRAY

zımba -

 

paslanmaz, yumu 

 

-

munu engeller.

mükem -

şan leke bı -

 

 

-

 -

 

-

kapatmada kullanılır. Tüm sektörler -

-

ön -

-

yağlayıcı ve koru -

 

 

-

üründür.
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METAL İŞLEME VE 

BAKIM GRUBU SPREY ÜRÜNLERİ

Supercut Spray 

Alu Spray 

Cleaner Spray 

Ferroxin Spray 

Ferroxin W Spray 

Inox Spray 

Silikon 2200 Spray 

Orgon P Spray 

Tutela GG Spray

Sekorex K Spray 

Emulator Spray  

No Rost Spray

: Kılavuz çekme, derin delme, kesme, sıvama, zımbalama 

: Alüminyum partiküllü kaplama spreyi 

: Özel metal temizleyici sprey 

: Yağlayıcı korozyon koruyucu nüfuz edici sprey 

: 3 yıl ömürlü korozyon koruyucu 

: Paslanmaz çelik partiküllü kaplama spreyi 

: Özel kalıp ayırıcı sprey 

: Gaz altı kaynak spreyi 

: Yeşil renkli korozyon koruyucu sprey (özellikle kalıplar için)

: 270 ºC ‘ye dayanıklı sentetik yağlı sprey 

: Silikonsuz kalıp ayırıcı üzeri boyanabilen sprey 

: Pas sökücü sprey



FERROXIN W SPREY

INOX SPRAY

SiLiKON 2200 SPRAY

ORGON P SPRAY

-

-

pas oluşumunu engellemede, paslanmaz yüzeyler üze-

sektörler -

kullanılır.

çapakla 

bölge 

engelleyen ayırıcı sprey olarak kullanılır. Kaynak sonrası 

 

-

ko -

baz yağ çok yoğundur. Yüksek sıcaklıklarda bozulma-

bırakmayan, özel tepeden püs 

 -

 

 rında kalıp 
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TUTELA GG SPRAY

SEKOREX K SPREY

EMULATOR SPRAY

NO ROST SPRAY

-

-

-

-

 -

uygulamalarında kalıp ayırıcı olarak kullanılır. Aynı zamanda 

 

 -

Yüksek sıcaklığa maruz kalan kurutma fırınları, porselen, se-

-

 sında 

-

-

 -

lanılır.

Hızlı pas sökme, suyu uzaklaştırma, korozyona karşı koruma 

2

-

-
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ALADIN BNE SPREY



Ne? Köpürme mi dediniz!

Markalarımız ve distrübitörlerimiz;                    www.ersaltd.com

Yüksek performanslı özel yağlayıcılar,

+90 216 473 43 88
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Merkez

Bölge Bayii

Markalarımız ve distrübitörlüklerimiz;


