your global specialist

Közelebb Önökhöz –
egy pillantás a Klüber Lubrication-ra.

A világ piacvezető speciális kenőanyaggyártója – több mint 85 év tapasztalattal.

MA
Több mint

2.000

1929

speciális kenőanyag +
szolgáltatás

Theodor Klüber megalapítja a cégét
Münchenben, Németországban
Theodor Klübernek az volt a víziója, hogy olyan
speciális kenőanyagokat fejlesszen és gyártson,
amelyek minősége egyedülálló. Ezt a célkitűzését
következetesen és kitartóan követte.

––
––
––
––

kenőolajok
kenőzsírok
szerelőpaszták
csúszólakkok

––
––
––
––

korrózióvédelem
kenőviaszok
adagolók
szolgáltatások

–– autóipar
–– vasúti berendezések és
járművek
–– bányászat
–– üveggyártás és
-feldolgozás
–– gumi- és műanyagipar
–– fa- és papíripar
–– élelmiszer- és
gyógyszeripar

–– hajógyártás
–– fémfeldolgozás,
-megmunkálás
–– olaj- és gázipar, acélipar
–– textilipar
–– hullámkarton-gyártás
–– szélerőművek
–– cementipar

––
––
––
––
––
––
––

armatúrák
rugók
hajtások
siklócsapágyak
láncok
kompresszorok
lineáris vezetékek

–– csavarok
–– szinterfém
csapágyak
–– gördülőcsapágyak
–– fogaskoszorús
hajtóművek

A müncheni központ

ugyanazon a területen található, ahol annak
idején Theodor Klüber dolgozott.

1966

Gépelemek és
alkatrészek

Ipar

Az egész világon elérhetők vagyunk

Globális hálózat

óta

a Freudenberg Csoport tagja, melynek
székhelye Weinheim, Németországban.
A Freudenberg egy globális technológiai vállalat,
amely
– összesen 16 üzletággal,
– mintegy 60 országban és
– kb. 40.000 alkalmazottal van jelen.
A Freudenberg Csoport az üzleti partnereivel,
ügyfeleivel és a tudomány képviselőivel együtt
több mint 30 piaci szegmens és alkalmazási
terület részére fejleszt vezető műszaki termékeket
és alkalmazásokat: mint például tömítések,
rezgéstechnikai elemek, vlies anyagok, szűrők,
speciális vegyészeti és orvostechnikai termékek,
IT- szolgáltatások és a legmodernebb tisztítási
termékek.

–– 30 országban
–– ebből 14 telephelyen termelés is folyik
–– a többi országban értékesítési partnereivel
van jelen

2.100

munkatárs
világszerte, amelyből 1.070 foglakozik
az értékesítéssel

180

specialista
a kutatás és fejlesztés, valamint a
vizsgálati- és alkalmazástechnika területén.

tesztlabor

Egyedülálló
több mint 130 tribológiai berendezéssel
a speciális kenőanyagok teszteléséhez

Tanúsítványok:

–– DIN EN ISO 9001, ISO TS 16949
–– ISO 14001 és OHSAS 18001
–– ágazatspecifikus tanúsítványok, mint pl.
ISO 21469, NSF H1-, halal- vagy kóser
regisztráció

Cégünkről még több információt
a Klüber Lubrication filmből
szerezhetnek.

Termelő és forgalmazó cégeink
Értékesítő partnereink
Állapot: 2016/09.

www.klueber.com

Klüber Lubrication – your global specialist
Szenvedélyesen keresünk innovatív tribológiai megoldásokat. Személyesen foglalkozunk
ügyfeleinkkel, és segítjük őket tanácsadással, hogy sikeresek lehessenek – világszerte,
minden ágazatban és bármelyik piacon. Tapasztalt és hozzáértő munkatársaink több mint
85 éve igényes mérnöktechnikai koncepciókkal tesznek eleget a nagy teljesítőképességű és
gazdaságos speciális kenőanyagokkal szemben támasztott követelményeknek.

