
NAUWKEURIGE 
PRESTATIES 
BIJ DE BEWERKING 
VAN ALUMINIUM



LAAT OPHOPING AAN DE 
GEREEDSCHAPSRAND 
GEEN INVLOED HEBBEN 
OP DE PRECISIE VAN UW 
ALUMINIUMBEWERKING

VANAF DE EERSTE SNEDE WORDT PRECISIE-
BEWERKING REALITEIT DOOR CASTROL ALUSOL

Door de vraag naar lichtere materialen in de 
auto-industrie, de machineproducerende sector 
en fabrikanten van metalen onderdelen neemt 
de behoefte aan met precisie geproduceerde 
aluminium onderdelen toe. Onderdelenfabrikanten 
moeten vandaag de dag uiterst creatief zijn 
om aluminium zodanig te bewerken dat het 
voldoet aan complexe ontwerpen en strenge 
fabricagetoleranties. 

Dit kan een ware uitdaging zijn omdat aluminium 
zich kan hechten aan het gereedschapsoppervlak, 
waardoor er vuilophoping aan de rand wordt 
gevormd. Hierdoor verandert de vorm van het 
gereedschap en vermindert de dimensionale 
controle bij het bewerkingsproces. Het gevolg: 
afgekeurde onderdelen, verspilling en nabewerking. 

Castrol Alusol werd speciaal ontwikkeld om deze 
uitdagingen het hoofd te bieden. De uitzonderlijke 

eigenschappen zorgen voor de noodzakelijke 
smering van het snijvlak, waardoor er weinig 
vuilophoping is op het gereedschap. Dus hoe 
creatief of vooruitstrevend uw ambities voor 
aluminium onderdelen ook zijn, met Castrol Alusol 
kunt u ze bereiken, want precisiebewerkingen 
worden realiteit vanaf de eerste snede.

Het Castrol Alusol productassortiment werd 
ontwikkeld om:

 ■ Te zorgen voor de noodzakelijke smering 
van snijprocessen om het bewerken te 
vereenvoudigen

 ■ Te zorgen voor een hoogwaardige 
afwerking van het oppervlak en 
vermindering van vlekken

 ■ De kosten te verlagen door verlenging van de 
levensduur van de vloeistof en vermindering 
van machinestilstand vanwege onderhoud



BEWEZEN VOORDELEN VAN HET  
CASTROL ALUSOLASSORTIMENT

MAAK PRECISIE BEWERKINGEN REALITEIT 
VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN 

Castrol Alusol bestaat uit een ruim 
assortiment van oplosbare en semi-
oplosbare metaalbewerkingsvloeistoffen. 
Onze productontwikkelaars hebben de 
uiteenlopende vereisten voor de bewerking 
van aluminiumlegeringen toegepast bij de 
ontwikkeling van een reeks productvarianten 
die aan deze eisen voldoet. Het Castrol Alusol 
assortiment omvat producten* die: 

 ■  Ontwikkeld zijn uitmuntende prestaties van 
aluminium voor de auto-industrie te leveren

 ■  Inherent bestand zijn tegen bacteriegroei 
voor langdurige en doeltreffende prestaties

 ■  Specifiek zijn ontwikkeld voor meerdere 
toepassingen om productconsolidering te 
bevorderen

* Niet alle producten zijn overal verkrijgbaar. Raadpleeg uw Castrol vertegenwoordiger of ga naar het Lubricant Oracle op castrol.com.
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Ophoping van aluminium aan de rand van het gereedschap 
verandert de vorm van het gereedschap en vermindert de 
afwerkingskwaliteit van het oppervlak

Castrol Alusol beperkt de ophoping van metaalresten op 
het gereedschap

Nauwkeurige prestaties 

Testen hebben aangetoond dat Castrol Alusol een consistent beter oppervlak aflevert in vergelijking met 
soortgelijke metaalbewerkingsvloeistoffen.

Gemiddelde afwerking van het oppervlak – Geruimde gaten
Materiaal – 356 Aluminium (AlSi7Mg)
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 ■ Door over te schakelen naar een Castrol Alusol product hebben twee fabrikanten van aluminium 
onderdelen de hoeveelheid gebruikte koelvloeistof gereduceerd respectievelijk van 10% naar 7% 
en van 14% naar 8%.

 ■ Een fabrikant van remmen voor de auto-industrie heeft zijn kosten voor anti-schuim additieven 
verminderd door over te schakelen naar een Castrol Alusol product dat specifiek werd aanbevolen 
om het schuimprobleem aan te pakken.

MEER PRODUCTIVITEIT,  
MINDER KOSTEN

Onderstaande afbeeldingen laten het verschil zien tussen een goede en slechte smering op gegoten 
aluminium voor de auto-industrie. U kunt duidelijk de verbeteringen zien bij de afwerking van het 
oppervlak door het gebruik van een Castrol Alusol product. De eindgebruiker zal een besparing van 
energie merken: door de hoge smeercapaciteit van Castrol Alusol wordt de wrijving gereduceerd.

Goede smering door Castrol Alusol zorgt voor een 
hoogwaardige afwerking met 0,1 Ra (Gemiddelde 
ruwheid) voor precisie-onderdelen

Slechte smering heeft een negatieve invloed op de 
afwerking van het oppervlak, 0,8 Ra, en kan leiden tot 
afgekeurde onderdelen 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Alle producten en diensten worden geleverd onder de verkoopvoorwaarden van Castrol Industrial. Neem contact op met uw lokale 
Castrol expert voor meer informatie. Castrol en het Castrol logo zijn handelsmerken van Castrol Limited, gebruikt onder licentie.
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