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your global specialist

Klüber Lubrication – your global specialist
Soluțiile tribologice inovative sunt pasiunea noastră. Prin contact și consultare personală,
noi ajutăm clienții noștri să aibă succes mondial, în toate industriile și piețele. Cu ambițioasele
noastre concepte tehnice și cu personalul nostru experimentat și competent, am îndeplinit
cerințele tot mai solicitante prin fabricarea unor lubrifianți eficienți, de performanță înaltă, timp
de mai bine de 85 de ani.

Mai aproape de tine Klüber Lubrication pe scurt.

Liderul mondial pe piața de lubrifianți
de specialitate cu peste 85 ani de experiență.

ASTĂZI
Mai mult de

2 000

1929

lubrifianți speciali +
servicii

Fondată de către Theodor Klüber
în Munchen, Germania
Theodor Klüber, fondatorul companiei, a avut
viziunea să dezvolte și să producă lubrifianți
de specialitate care să ofere o calitate unică. A
urmărit acest scop într-un mod persistent, având
o viziune asupra viitorului.

––
––
––
––

Uleiuri lubrifiante
Unsori lubrifiante
Paste lubrifiante
Acoperiri lubrifiante

––
––
––
––

Inhibitori de coroziune
Ceruri lubrifiante
Sisteme de ungere monopunct
Servicii

Sediul la Munich

În același loc unde a lucrat deja Theodor Klüber

1966

din

Parte a Freudenberg Group, cu sediul la
Weinheim, Germania
Freudenberg este o companie globală de
tehnologie
– cu 16 centre de profit
– în 60 de țări
– și aprox. 48,000 angajați
Împreună cu partenerii, clienții și oamenii de
știință, Grupul Freudenberg dezvoltă tehnologii
care duc la produse și servicii de top pentru
peste 30 de segmente ale pieței și mii de
aplicații: etanșanți, componente pentru controlul
vibrațiilor, materiale nețesute, filtre, produse
chimice de specialitate și aparate medicale,
servicii de tehnologia informațiilor și produse
moderne de curățare.

Componente

Industrii
–– Industria alimentară
–– Industria automotive
–– Industria cauciucurilor
și a plasticului
–– Industria chimică
–– Industria cimentului
–– Industria eoliană
–– Industria farmaceutică
–– Industria feroviară

––
––
––
––
––
––

Industria lemnului
Industria maritimă
Industria minieră
Industria oțelului
Industria de petrol și gaze
Industria prelucrării
metalelor
–– Industria sticlei
–– Industria textilă

––
––
––
––
––
––

Angrenaje deschise
Angrenaje închise
Arcuri
Asamblări filetate
Compresoare
Ghidaje liniare

––
––
––
––
––

Lagăre de alunecare
Lanțuri
Rulmenți
Rulmenți sinterizați
Supape și fitinguri

Disponibil pretutindeni

Rețea globală

–– Peste 30 țări
–– Din care: 14 fabrici de producție
–– Reprezentate prin parteneri de distribuție în
alte țări.

2 110 angajați

mondial, 1 085 din ei sunt specialiști în vânzări

180

specialiști
În cercetare și dezvoltare, precum și în
testare și ingineria aplicațiilor

Stand de probă

unic cu peste
130 tribometrii pentru testarea lubrifianților
speciali

certificat ...

–– DIN EN ISO 9001, ISO TS 16949
–– ISO 14001 și OHSAS 18001
–– Certificatele specific industriilor pe care le
servim, de ex: înregistrare NSF H1 sau ISO
21469

Pentru mai multe informații
despre Klüber Lubrication,
vizualizați filmul.

Subsidiarele de producție și de vânzări
Parteneri de distribuție
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