
MULTIDRAW®

Środki do ciągnienia drutów



Stosowane na całym świecie, pod marką MULTIDRAW,
wysokowydajne środki do ciągnienia drutów, skrywają
wypracowane w ponad sześćdziesięcioletnim okresie
ustawicznych prac badawczo-rozwojowych wręcz techno-
logiczne wyrafinowanie. Z tego bogatego doświadczenia
zrodziły się produkty ukierunkowane przede wszystkim na
potrzeby indywidualnego klienta.

Firma Zeller+Gmelin posiada certyfikaty jakości
DIN EN ISO 9001:2008 i DIN EN ISO 14001:2005, czego
konsekwencją było wdrożenie zintegrowanej koncepcji 
systemu gwarantującego najwyższą jakość. Ten system
zarządzania jakością umożliwia kompleksowe i wzajemne
powiązanie wszystkich ogniw i wymagań jakościowych,
tym samym jest gwarantem otrzymania przez klienta 
produktów i usług, na których może całkowicie polegać.

Świadczymy również usługi doradcze w technologicznym
aspekcie smarowania i ciągnienia drutów, regularnej 
kontroli laboratoryjnej wszystkich produktów, a także 
pomoc w gospodarce odpadami.

Oprócz produktów, o których tutaj mowa, firma
Zeller+Gmelin oferuje szeroką gamę produktów 
specjalnych.

Tak więc, nie wahaj się z nami skontaktować.

MULTIDRAW – środki do ciągnienia drutów to

Korzyści:

■ maksymalne prędkości ciągnienia na ciągarkach jedno-
i wielodrutowych oraz liniach ciągarniczych

■ szybkie i skuteczne zwilżanie drutów

■ wysoka trwałość ciągadeł

■ wysoka trwałość kół ciągowych

■ wysoki stopień czystości maszyn

■ doskonała powierzchnia drutu i dobra ochrona przed
utlenianiem

■ dobra charakterystyka sedymentacji i filtracji

■ nieszkodliwość dla skóry

Możliwość ciągnienia drutów w szerokim zakresie 
wymiarowym i z poniższych materiałów:

■ miedzi i jej stopów; druty miedziane ocynowane i 
ocynkowane oraz pod emalię

■ aluminium i jego stopów

■ stali i jej stopów

■ stali nierdzewnej

■ drutów na kord stalowy

MULTIDRAW
Wysokowydajne środki do ciągnienia drutów



MIEDŹ I  JEJ  STOPY

Grubociąg Średniociąg Cienkociąg Mikrociąg

MULTIDRAW CU UNI Częściowo syntetyczny, uniwersalny środek do ciągnienia
drutów na średnice wyjściowe do ok. 0,07mm

Częściowo syntetyczny środek ciągarniczy o wysokiej 
termostabilności, stosowany w ciągarkach jedno- i wielo-
drutowych

Częściowo syntetyczny środek ciągarniczy, stosowany w
ciągarkach jedno- i wielodrutowych; w ciągnieniu drutów
na średnice wyjściowe do 0,07mm, w tym drutów
miedzianych ocynowanych

Częściowo syntetyczny środek ciągarniczy, stosowany
głównie w produkcji drutów nawojowych; liniach ciągar-
niczych drutów na średnice wyjściowe do 0,07mm, w tym
drutów miedzianych ocynowanych, srebrzonych i
niklowanych

Syntetyczny środek ciągarniczy, charakteryzujący się dobrą
ochroną przed korozją; wysoki stopień czystości maszyn

Jak MULTIDRAW CU SY, ale ze zoptymalizowanymi włas-
nościami smarnymi 

Częściowo syntetyczny, specjalny produkt, stosowany w
procesach wyżarzania ciągłego; cechuje go dobra ochrona
przed korozją; dobre nawijanie drutów 

Produkt specjalny do ciągnienia wstępnego na grubociągach 

Produkt do zraszania natryskowego, ułatwiający
prowadzenie ciągnionego drutu

MULTIDRAW CU ROD

MULTIDRAW CU ROD S

MULTIDRAW CU MF

MULTIDRAW CU MFE

MULTIDRAW CU SY

MULTIDRAW CU SY SPEZIAL

MULTIDRAW CU GWZ

MULTIDRAW CU GREASE

Syntetyczny produkt specjalny, stosowany w procesach
wyżarzania ciągłego; bez wpływu na kolejne procesy tech-
nologiczne, jak, przykładowo, uszczelnianie ultra-
dźwiękowe 

MULTIDRAW CU AS

Jak MULTIDRAW CU MF, ale ze zoptymalizowanymi włas-
nościami smarnymi

Jak MULTIDRAW CU ROD, ale ze zoptymalizowanymi
własnościami smarnymi

MULTIDRAW CU MF S

MULTIDRAW CU SPOOL

Syntetyczny produkt specjalny, stosowany w produkcji
walcówki odlewanej 

MULTIROLL CU LF SPECIAL

Środek ochrony przed korozją w roztworach wodnych –
do walcówki odlewanej 

MULTIROLL COATING

Zalecane stężenia robocze:
Ciągnienie drutów grubych 10.0 – 17.0 %
Ciągnienie drutów średnich 4.0 – 18.0 %
Ciągnienie drutów cienkich 2.0 – 15.0 %
Ciągnienie drutów bardzo cienkich 0.5 – 11.5 %
Wyżarzanie 0.5 – 11.5 %
Multiroll CU LF SPECIAL 1.5 – 13.5 %
Multiroll coating 1.0 –   2.0 %

Produkt Opis Zakres ciągnienia

Środki ciągarnicze na bazie olejów mineralnych

Syntetyczne środki ciągarnicze

Produkty do wyżarzania

Specjalne środki smarno-chłodzące

Produkcja walcówki odlewanej



Środki ciągarnicze na bazie olejów mineralnych, o niskiej 
zawartości związków aromatycznych

Syntetyczne środki ciągarnicze bez związków aromatycznych  

ALUMINIUM I  JEGO STOPY

Produkt Lepkość Opis Zakres ciągnienia
40°C

MULTIDRAW AL GREASE Smar ciągarniczy do ciągnienia na ciągarkach 
jedno- i wielodrutowych; stosowany jako smar 
w ciągnieniu wstępnym

Olej ciągarniczy o dużej lepkości, stosowany w
maszynach z kąpielą zanurzeniową

Trwałe oleje ciągarnicze stosowane w ciągnieniu
drutów ze wszystkich stopów aluminiowych; 
zależnie od lepkości, stosowane w maszynach 
ze zraszaniem natryskowym lub z kąpielą 
zanurzeniową. 
MULTIDRAW ALM 650 - preferowany w produkcji
przewodów energetycznych przeznaczonych na lin-
ie napowietrzne. Możliwe wzajemne mieszanie tych
olejów ciągarniczych.

Olej do ciągnienia drutów cienkich na średnicę
wyjściową ok. 0,5mm, stosowany zwłaszcza w 
produkcji drutów spawalniczych

Oleje ciągarnicze do wysokowydajnego ciągnienia
stopów twardych; stosowane we wstępnym 
ciągnieniu drutów w maszynach z kąpielą 
zanurzeniową; 
ALG 200 do średnic > 10mm

Oleje ciągarnicze o bardzo dobrej charakterystyce
lepkość-temperatura; o wysokiej odporności na
starzenie; w obróbce cieplnej – bez osadów; 
ALG 17 nadaje się zwłaszcza do zraszania 
natryskowego

Oleje ciągarnicze – zwłaszcza do zraszania na-
tryskowego; w obróbce cieplnej – bez osadów

ALF 5 i ALG 40 do ALG 4 posiadają deklarację bez-
pieczeństwa zgodną z Niemiecką Ustawą o Bez-
pieczeństwie Żywności i Żywienia (LMBG) 

MULTIDRAW ALM 1650 c. 1650 mm2/s

MULTIDRAW ALM 650 c. 1650 mm2/s
MULTIDRAW ALM 250 c. 1250 mm2/s
MULTIDRAW ALM 120 c. 1120 mm2/s

MULTIDRAW ALF 5 c. 1115 mm2/s

MULTIDRAW ALG 200 c. 2000 mm2/s
MULTIDRAW ALG 80 c. 1800 mm2/s

MULTIDRAW ALG 40 c. 1370 mm2/s
MULTIDRAW ALG 17 c. 1175 mm2/s

MULTIDRAW ALG 8 c. 1180 mm2/s
MULTIDRAW ALG 4 c. 1140 mm2/s
MULTIDRAW ALG 3 c. 1130 mm2/s

Grubociąg Średniociąg Cienkociąg



Środki do ciągnienia drutów ze stali nierdzewnej

STAL NIERDZEWNA I  STAL /  KORD STALOWY

Produkt Lepkość Opis
40°C

MULTIDRAW ST 5
MULTIDRAW ST 10

c. 1 5 mm2/s
c. 10 mm2/s

Specjalne oleje ciągarnicze z dodatkami smarnymi typu EP, do ciągnienia
drutów ze stali nierdzewnej w wymiarowym zakresie drutów bardzo 
cienkich;
ST5 od ok. <0,8mm do ok. 0,02mm;
ST 10 od 0,9/0,8mm do ok. 0,08mm

MULTIDRAW ST 30
MULTIDRAW ST 60
MULTIDRAW ST 120

MULTIDRAW S 1
MULTIDRAW S 4

c. 30 mm2/s
c. 60 mm2/s
c. 120 mm2/s

MULTIDRAW ST 30 EXTRA

MULTIDRAW ST 10 EXTRA

c. 33 mm2/s

c. 10 mm2/s

Specjalne oleje ciągarnicze z dodatkami smarnymi typu EP, do ciągnienia
drutów ze stali nierdzewnej w wymiarowym zakresie drutów cienkich;
ST 30 od ok. 1,2mm do ok. 0,1mm;
ST 60 od ok. 2,0mm do ok. 0,3mm
ST 120 > 2,0mm

ak MULTIDRAW ST 10, ale o podwyższonej smarności

Jak MULTIDRAW 30, ale ze zoptymalizowanymi własnościami smarnymi –
do ciągnienia drutów FeAlCr i tytanowych

MULTIDRAW ST GREASE SPEZIAL płynący

po odparowaniu – słabo 
natłuszczony

po odparowaniu – bez osadów

Pigmentowy smar ciągarniczy do ciągnienia grubych drutów stalowych 
i ze stali nierdzewnej

Środek smarno-chłodzący stosowany w skręcarkach i skręcarkach 
dławiących, zwłaszcza w skręcaniu drutów ze stali nierdzewnej, ale 
i z różnogatunkowych metali

MULTIDRAW MS 5 c. 5 mm2/s Specjalny olej ciągarniczy do wysokowydajnego ciągnienia mosiądzów

MULTIDRAW ST GREASE

MULTIDRAW ST GREASE EXTRA

Mieszający się z wodą smar do ciągnienia drutów żelaznych i stalowych,
drutów galwanizowanych, spawalniczych drutów miedziowanych itp

Nie mieszający się z wodą smar ciągarniczy do wstępnego 
ciągnienia drutów żelaznych i stalowych

MULTIDRAW ST ZN Koncentrat emulsji do ciągnienia drutów żelaznych i stalowych, 
zwłaszcza ocynkowanych

MULTIDRAW ST ZN SPEZIAL Jak MULTIDRAW ST ZN, ale o podwyższonej smarności - do ciągnienia
drutów stalowych o dużej wytrzymałości na rozciąganie; gwarancja 
optymalnej czystości maszyn

MULTIDRAW VSV 77 R
MULTIDRAW STC 05

Mieszające się z wodą, syntetyczne środki ciągarnicze z dodatkami typu EP,
do ciągnienia drutów na kord stalowy; doskonała przyczepność do gumy

MULTIDRAW HW SPEZIAL Mieszający się z wodą, syntetyczny środek ciągarniczy z dodatkami typu EP,
do ciągnienia drutów na kord stalowy do węży

MULTIDRAW STRANDOIL Nie mieszający się z wodą olej ciągarniczy, stosowany w skręcarkach, np. 
w skręcaniu stalowego kordu; także do natłuszczania po ciągnieniu drutów
cienkich

Środki do ciągnienia innych stopów

Środki do ciągnienia drutów stalowych

Wysokowydajne środki do ciągnienia drutów na kord stalowy do opon i węży



PROGRAM

Oleje i smary przemysłowe

MULTICAL® środki do kalibrowania

MULTICOR® środki antykorozyjne

MULTICUT® nie mieszające się z wodą ciecze chłodząco-smarujące

Multidraw® środki do ciągnienia drutów

Multidraw® środki do głębokiego tłoczenia

MULTIPRESS® oleje do prasowania wypływowego

TEXTOL® oleje dla przemysłu włókienniczego

ZUBORA® mieszające się z wodą ciecze chłodząco-smarujące

DIVINOL® smary techniczne

DIVINOL® oleje do prowadnic i powierzchni ślizgowych, 

oleje hartownicze, oleje adhezyjne, oleje 

hydrauliczne, przemysłowe oleje przekładniowe, 

przemysłowe oleje wazelinowe białe, oleje do 

sprężarek, oleje cylindrowe 

Nasze produkty stosowane są w ponad 100 krajach całego świata.
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Schlossstraße 20 · 73054 Eislingen, Germany
Fon +49 7161 8 02-0 · Fax +49 7161 802-370
info@zeller-gmelin.de · www.zeller-gmelin.de

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

ul. Henryka Rodakowskiego 4/1·71-345 Szczecin, Polska
Tel. +48 91 486 16 18 · Fax +48 91 486 16 09
biuro@consultex.pl · www.consultex.pl

Biuro Doradztwa Techniczno-Handlowego


