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MULTIFUNKTIONALES BASIC-SYSTEM 
 
Nasze wielofunkcyjne produkty BASIC-SYSTEM nadają się zarówno do obróbki 
skrawaniem, jak i do smarowania maszyn. Są zbudowane w oparciu o te same oleje 
podstawowe, te same dodatki uszlachetniające oraz są optymalnie do siebie 
dopasowane. Nieuniknione mieszanie się olejów powstające z powodu wycieków w 
obrabiarkach nie wywołują negatywnego wpływu na procesy obróbki wykańczającej. 
 

Przy zaleceniu konstrukcyjnym stosowania różnych lepkości polecamy jednakże 
kontrolowanie lepkości oleju obróbczego. 
 

Opis: 
 

• niemieszalne z wodą oleje wielofunkcyjne na bazie wysokowartościowych olejów 
podstawowych 

 

• stosowane jako oleje obróbcze do skrawania, oleje hydrauliczne i oleje obiegowe 
do smarowania maszyn oraz wrzecion 

 

• zawierają biokatalizatory polepszające ochronę antykorozyjną i zapobiegające 
procesom starzenia 

 

• zawierają biokatalizatory EP zawierające siarkę i fosfor zwiększające 
mechaniczną obciążalność i polepszające odporność na nacisk 

 

• przez co zmniejszają tarcie pomiędzy narzędziami i częściami obrabianymi oraz 
parami części obrabianych 

 

• wolne od chloru i cynku 
 

• ubogie w związki aromatyczne, mgłę olejową i opary 
 

• przez co zredukowane jest zanieczyszczenie środowiska w miejscu pracy 
 

• spełniają wymagania stawiane olejom hydraulicznych klasy HLP zgodnie z normą 
DIN 51 524, część 2 

 

• w grupie lepkości 32,46 i 68 spełniają wymagania normy DIN 51 517, część 3 dla 
smarowania obiegowego - z wyjątkiem próby FE8 

 

• MULTICUT BASIC 68 spełnia wymagania normy DIN 51 502 CGLP dla olejów do 
przekładni i powierzchni ślizgowych 
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Typowe cechy: MULTICUT MULTICUT 
  BASIC 10  BASIC 32 
 

Kolor  jaśniejszy 0,5 jaśniejszy 1,5 DIN ISO 2049 
 

Gęstość/15°C kg/m³ 850 870  DIN 51 757 
 

Lepkość/40°C mm²/s 10 32  DIN 51 562 
 

Temperatura zapłonu °C 165 > 190  DIN ISO 2592 
 

Temperatura krzepnięcia °C -30 < -18  DIN ISO 3016 
 

Działanie korozyjne 
na miedź 
3 h / 100°C korozyjność 1b 1a  DIN 51 759 
 

Aparat czterokulkowy N 2400 2400  DIN 51 350 
(VKA) 
 

Test ścieralności 
Reicherta (RVT) N/mm² > 40 > 40 
 

Test Bruggera N/mm² > 40 50 
 

 

  MULTICUT MULTICUT 
  BASIC 46  BASIC 68 
 

Kolor  jaśniejszy 2,0 jaśniejszy 4,5 DIN ISO 2049 
 

Gęstość/15°C kg/m³ 880  880 DIN 51 757 
 

Lepkość/40°C mm²/s 46  68 DIN 51 562 
 

Temperatura zapłonu °C > 200  > 220 DIN ISO 2592 
 

Temperatura krzepnięcia °C < -20  < -13 DIN ISO 3016 
 

Działanie korozyjne 
na miedź 
3 h / 100°C korozyjność 1a  1b DIN 51 759 
 

Aparat czterokulkowy N 2400  2400 DIN 51 350 
(VKA) 
 

Test ścieralności 
Reicherta (RVT) N/mm² 57  53 
 

Test Bruggera N/mm² 50  50 
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Zastosowanie: 
 
Nasze produkty serii MULTICUT BASIC mogą być stosowane do lekkich i 
średniotrudnych operacji obróbki skrawaniem stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych. 
Ponieważ produkty serii MULTICUT BASIC spełniają wymagania stawiane olejom 
hydraulicznym HLP zgodnie z normą DIN 51 524, część 2 mogą być stosowane 
również jako oleje hydrauliczne. Dzięki dodatkom uszlachetniającym nadają się 
również do zastosowania jako oleje przekładniowe w grupie lepkości 32, 46 i 68. 
Poza tym MULTICUT BASIC 68 spełnia wymagania normy DIN 51 502 CGLP dla 
olejów do przekładni i powierzchni ślizgowych. MULTICUT BASIC 10, dzięki swojej 
niskiej lepkości, jest stosowany również jako olej wrzecionowy. 
 
Dzięki zastosowaniu naszej uniwersalnej serii MULTICUT BASIC unika się 
problemów obróbkowych, które mogą być spowodowane wyciekiem oleju  do olejów 
do skrawania lub szlifowania. Poza tym zastosowanie naszej serii MULTICUT BASIC 
pozwala zredukować liczbę stosowanych gatunków. 
 

Proszę korzystać z naszego serwisu technicznego. Nasi doradcy 
techniczni w razie jakichkolwiek pytań związanych z technicznym 
zastosowaniem produktów są do Państwa dyspozycji. 
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