
CASTROL HYSOL  
DUURZAME 
VLOEISTOFFEN 
VOOR EEN STABIEL 
SYSTEEM



UW ANTWOORD  
OP DE UITDAGINGEN VAN 
HET BEWERKEN VAN 
STAALLEGERINGEN

Staallegeringen worden overal gebruikt om onderdelen 
en gereedschappen te produceren die in verschillende 
industriesectoren worden toegepast, waaronder de  
auto-industrie, de machineproducerende sector en bij de 
fabricage van metalen onderdelen.

Bij het bewerken van metalen maken de zware  
omstandigheden het lastig om de 
metaalbewerkingsvloeistoffen stabiel te houden. 
Verontreinigde olie, slijpstof en afval kunnen in het systeem 
terecht komen waardoor bacteriën kunnen groeien: dit 
reduceert de standtijd van de vloeistof en vermindert de 
snijprestaties. Uiteindelijk kan het systeem stilvallen. Om dit 
te voorkomen kunnen constante onderhoudsinterventies 
nodig zijn, waardoor uw bedrijfsactiviteiten complexer en 
duurder worden.

Juist daar maakt Castrol Hysol het verschil. De 
veerkrachtige additieventechnologie is bestand tegen 
de negatieve invloed van bacteriële groei die wordt 
veroorzaakt door vervuiling.

Hierdoor blijven uw metaalbewerkingssystemen goed 
presteren, zodat u erop kunt rekenen dat ze langer in 
bedrijf blijven.

Castrol Hysol is speciaal ontwikkeld om u te helpen:

■  Een langere standtijd van de vloeistof te bereiken met 
schone machines doordat de pH-waarde langer op 
peil blijft

■  Onderhoudsinterventies en machinestilstand te 
verminderen

■  Besparingen te realiseren door het verbruik van 
verspanningsvloeistof te verminderen en minder afval te 
produceren

LANGDURIGE STABILITEIT  
DOOR HET CASTROL  
HYSOL ASSORTIMENT
Castrol Hysol: een assortiment verspaningsvloeistoffen dat 
doet wat ervan verwacht wordt zodat uw productiviteit 
toeneemt. Het is ontwikkeld om stabiliteit te behouden, 
de levensduur van vloeistoffen te verlengen en onderhoud 
te reduceren, zodat u uw doelen op het gebied van milieu, 
wetgeving en afvalverwerking kunt behalen.

Fabrikanten gebruiken vaak diverse bewerkingsprocessen 
en metalen. Castrol heeft binnen het Castrol Hysol 
assortiment hoogwaardige metaalbewerkingsproducten 
ontwikkeld om te helpen met problemen bij meerdere 
machinebewerkingen. Deze producten helpen om de 
bedrijfsvoering te vereenvoudigen en te voldoen aan de 
eisen van uw industrie. 



VERBETERDE WERKING VAN HET SYSTEEM

Nadat een OEM uit de auto-industrie was overgeschakeld 
naar één van de producten uit het Castrol Hysol assortiment, 
kon de hoeveelheid gebruikte koelvloeistof worden 
verminderd met 40% wat een besparing van maar liefst 
$46.500 per jaar opleverde.

SYSTEEM STABILITEIT 

Een leverancier van middelgrote tot grote gewalste ringen 
voor de energie- , olie- & gasindustrie en de bouwindustrie 
ontdekte de echte waarde van een Castrol Hysol product. 
Het product verlaagde significant de onderhoudstijd en de 
behoefte aan het gebruik van biocide-/alkaline-additieven, 
waardoor de kosten afnamen.

OPTIMALISATIE VAN DE PRESTATIES

Een onderdelenfabrikant schakelde over op Castrol Hysol 
voor het frezen en boren van een aantal metalen, met 
inbegrip van titanium, aluminium en staal. Door te kiezen 
voor Castrol Hysol kon hij de standtijd van de vingerfrees 
vertienvoudigen en tien keer meer onderdelen snijden per 
vingerfrees dan met de metaalbewerkingsvloeistof die hij 
voorheen gebruikte.

CASTROL HYSOL HEEFT EEN AANTAL BEWEZEN VOORDELEN

ONTWIKKELING VAN DE PH-WAARDE TIJDENS MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMANALYSES*

*Interne Castrol microbiologische analysemethode. Aanwezigheid van bacteriën en schimmels in gebruikte oliemonsters.
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Neem voor meer informatie contact met ons op.
Alle producten en diensten worden verstrekt onder de verkoopvoorwaarden van Castrol Industrial. Win advies in bij uw lokale Castrol 
expert als u meer informatie wenst. Castrol en het Castrol logo zijn handelsmerken van Castrol Limited, gebruikt onder licentie.
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