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your global specialist

Klüber Lubrication – your global specialist
Zgjidhjet tribologjike inovative janë pasioni ynë. Përmes kontaktit personal dhe konsultimit,
ne ndihmojmë klientët tanë të bëhen të suksesshëm në mbarë botën, në të gjitha industritë
dhe tregjet. Me konceptet tona teknike ambicioze dhe stafin me eksperiencë dhe kompetent,
ne kemi përmbushur kërkesat gjithnjë e më në rritje duke prodhuar lubrifikantë efikasë me
performancë të lartë për më shumë se 85 vjet.

Klüber Lubrifikim përfaqësohet me një filial të prodhimit dhe shitjes në
Austri që nga viti 1961. Përveç lubrifikantëve specialë të prodhuar këtu
për rrjetin Klüber Lubrifikim, kompania në Austri gjithashtu mbikqyr
filialet në Poloni, Republikën Çeke dhe rrjetin e gjerë tregtar në Evropën
Juglindore. Punonjësit dhe partnerët lokalë ju mbështesin në cilësinë e
zakonshme Klüber në vend.
Klüber Lubrication Austria GmbH
Franz-W.-Scherer-Straße 32, 5020 Salzburg, AUSTRIA
Aleksandër Binjaku
Tel:
+355 42242772
Mobil:
+355 672059059
Email:
aleksander.binjaku@at.klueber.com

Më afër Jush Klüber Lubrifikim me një shikim.

Lideri i tregut botëror në lubrifikantë specialë
me më shumë se 85 vjet eksperiencë

SOT
më shumë se

2.000

1929
Themeluar nga Theodor Klüber në Munich,
Germany
Theodor Klüber, themeluesi i kompanisë, kishte
vizionin të zhvillonte dhe prodhonte lubrifikantë
specialë që do të ofronin cilësi unike. Ai ndoqi
këtë qëllim me këmbëngulje dhe me synim në të
ardhmen.

lubrifikantë specialë +
produkte shërbimi
––
––
––
––

Vajra Lubrifikantë
Graso Lubrifikantë
Pasta Lubrifikantë
Veshje të lidhura

––
––
––
––

Frenues Korrozioni
Dyll Lubrifikues
Spraj Lubrifikant
Produkte shërbimi

1966

Pjesë e Grupit Freudenberg, me seli në
Weinheim, Gjermani. Freudenberg është një
kompani teknologjie globale
– me 16 njësi biznesi
– në 60 shtete
– dhe rreth 48,000 punonjës
Së bashku me partnerët, klientët dhe
shkencëtarët, Grupi Freudenberg zhvillon
produkte dhe shërbime lider në teknologji për
më shumë se 30 segmente tregu dhe për
mijëra aplikacione: vula, komponentë të
kontrollit të dridhjeve, produkte të
papërpunuara, filtrim, produkte të paisjeve
mjekësore dhe produkte kimike speciale,
shërbime IT dhe produkte pastrimi moderne.

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Industria automotive
Industria e Çimentos
Industria Kimike
Industria Ushqimore
Industria e Qelqit
Industria e Marinës
Metalurgji
Industria Minerare
Industria e Naftës dhe Gazit

–– Industria Farmaceutike
–– Hekurudhat
–– Industria e gomës dhe
plastikës
–– Industria e Çelikut
–– Industria e Letrës
–– Industria Tekstile
–– Industria e Energjisë me Erë
–– Industria e Drurit

––
––
––
––
––
––

Zinxhirë
Kompresorë
Ingranazhet
Guida Lineare
Disqet e rrethit
Kuzhinetat e thjeshta

–– Kuzhinetat rrokullisëse
–– Vidat dhe bulonat
–– Kuzhinetat Metali të
sinterizuar
–– Sustat
–– Valvula dhe paisje

Selia Munich

në të njëjtën tokë në të cilën Theodor
Klüber kishte punuar tashmë

qysh nga

Komponentët

Industritë

Prezente Në Mbarë Botën

rrjeti

–– më shumë se 30 shtete
–– prej tyre 14 vende prodhimi
–– përfaqësuar nëpërmjet partnerëve lokalë
në vendet e tjera

2.110 punonjës

në mbarë botën, 1.085 prej tyre janë
specialistë shitje

180

specialistë
në kërkim dhe zhvillim si dhe në testim dhe
inxhinieri aplikimi

test bay unik me më shume se

130 tribometra për testimin e lubrifikantëve
specialë

Çertifikuar ...

–– DIN EN ISO 9001, ISO TS 16949
–– ISO 14001 dhe OHSAS 18001
–– Çertifikata specifike për industritë të
cilave ne ushërbejmë, psh., NSF H1
ose ISO 21469, Halal dhe Kosher

Për më shumë
informacion për
Klüber Lubrication
shiko filmin.
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