Zorlu koşullar için
PFPE ürünler
Özel yağlayıcı çözümleriyle
daha iyi performans ve güvenilirlik

PFPE – kimyanın özel bir türü
Endüstrinin her dalında, yüksek enerji gereksinimleri, makine
gücünde artış ve daha az bakım talepleriyle yüz yüzesiniz.
Kılavuzlar ve rulmanlar gibi çeşitli malzeme kombinasyonlarından
oluşan teknik ekipmanların agresif ortamlar veya aşırı sıcaklıklar
ile karşı karşıya kaldıklarında bile işlerini yapmaları beklenir. PFPE
yağlayıcılar, mükemmel kimyasal stabiliteleri ile ihtiyaçlarınız için
çözüm olabilir.
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PFPE (perflora polieter) karbon, oksijen ve flordan oluşan uzun
zincirli bir polimerdir. Güçlü karbon-florin bağı sayesinde, PFPE
zincir yapısı son derece iyi korunmuştur ve dolayısıyla oldukça
inerttir. Bu inert yapı, mükemmel yüksek sıcaklık performansı
sağlar ve aşırı reaktif kimyasalların olduğu ortamlarda PFPE
ürünleri son derece yararlı kılar. PFPE yanıcı değildir ve
düşük toksisiteye sahiptir. Bu, sizi çevreye, çalışanınıza ve
müşterilerinize karşı sorumluluk davranışlarınızı destekler.

Neden Klüber Lubrication PFPE yağlayıcılarını
kullanıyorsunuz?

Tanınmış PFPE ürün aileleri

BARRIERTA

Klüberalfa

Klübertemp

Eşsiz test departmanı
Özel yağlayıcılarımızı geliştirirken ve test ederken, müşterilerimizin
spesifik ihtiyaçlarını esas olarak alıyoruz. Benzersiz test
merkezimiz, bazıları tarafınızdan geliştirilen 100'ün üzerinde test
donanımı içeriyor.

Global varlık
Siz neredeyseniz, biz oradayız. Uzmanlarımız, onlara ihtiyacınız
olan her yerde sizi desteklemek için hazırlar. Deneyimli satış
uzmanlarımız ve mühendislerimiz uygulamanız için özel çözümü
sizinle birlikte bulmaktan memnuniyet duyacaklar.

PFPE baz yağlarımızın çoğu Klüber Lubrication için özel olarak
üretilmektedir ve bu ham maddeler PFPE yağlayıcılar alanında
rakipsizdir. Yüksek saflıkta ve olağanüstü homojenliğe sahip
PFPE gresleri üretmek için bu tür yağları ve gelişmiş üretim
teknolojimizi kullanarak, size üstün performanslı PFPE ürünleri
sunuyoruz. ihtiyaçlarına uygun özel ürünler geliştirdiğimiz
müşteriler ve ortaklarımızla yakın işbirliği içinde olmamız, bizim
güçlü yanımızdır.
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Ekstrem sıcaklıklar
Yüksek sıcaklıklar

BARRIERTA L55 serisi gresler test edilmiş ve sahada onlarca yıl
denenmiştir. 260 °C'ye kadar olan termal strese maruz
rulmanlarda kullanıldığında, çok uzun yağlama aralıklarına
ulaşılmasını ve rulmanların uzun ömürlü olmasını sağlar.
BARRIERTA L55, tekstil ya da kimya endüstrisindeki termal yüklü
silindirlerdeki rulmanlardan gıda endüstrisindeki fırınlara kadar bir
çok farklı uygulamada kullanılan bir yüksek sıcaklık gresidir.

PFPE ürünler, diğer yağlayıcı formülasyonlarına göre daha
geniş sıcaklık aralığını sunar. PFPE bazlı gresler, ürüne bağlı
olarak değişen –70 °C ile 300 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda
kullanılabilir.
Çeşitli baz yağların çalışma sıcaklık aralıkları

300 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda çalışan fırınlardaki taşıma
rayları için Klüberalfa HPX 93-1202 son derece güvenilir bir
seçenektir. Özel inorganik kalınşaltırıcı ve mükemmel termal
stabilite ve dar bir molekül ağırlığı dağılımı sunan yüksek
vizkoizteli baz yağ bazlıdır.

PFPE
Silikon yağ

Düşük sıcaklıklar
Yüksek sıcaklığa maruz rulmanlar ve kılavuzların aynı zamanda
sıklıkla normal ve hatta çok düşük sıcaklıklarda da çalışmaları
beklenir. Ayrıca soğuk olduğunda ekipman düzgün bir şekilde
başlatılmalıdır. Bu, tipik düşük sıcaklık yağlayıcıları tarafından
normal olarak verilen sıcaklık aralığından çok daha yüksek
çalışma sıcaklıklarına sahip uygulamalar için de geçerlidir.

Klübertemp GR M greslerinde kullanılanlar gibi doğrusal bir
yapıya sahip PFPE yağlayıcılar, geniş sıcaklık aralıklarında viskozitesini pek değiştirmez. Ayrıca, Klübertemp GR M gresleri, düşük
başlangıç torkları, son derece düşük sürtünme katsayıları ve aynı
zamanda plastik ve elastomerlerle iyi uyumluluk sunmaktadır.
Bu nedenle, bu greslerin, örneğin haptik sönümleme ve
istenmeyen gürültüyü ortadan kaldırmak amacıyla otomotiv
endüstrisindeki uygulamalarda kullanılması tercih edilir.

Klüber Lubrication özel PFPE ürünlerinin çalışma sıcaklık
aralıkları
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PFPE yağlayıcıların sunduğu güçlü noktalardan biri, yüksek
termal yük altında çalışan sürtünme noktalarının yağlanmasında
kullanılmasıdır. Geleneksel greslerin aksine, oksidasyona
dirençlidir ve daha az buharlaşm kaybı gösterir. Bu özellikler
daha uzun yağlama aralıkları sağlar; hatta bir çok durumda
ömür boyu yağlama sunar.
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Gıda endüstrisindeki yüksek sıcakılık uygulamaları için, H1 tescilli PFPE
yağlayıcılar BARRIERTA L55 ve Klüberalfa HPX 93-1202 doğru çözümdür.

BARRIERTA BARRIERTA
L 55/2
KL 092

Klübertemp Ester bazlı
GR M 07 N özel düşük
sıcaklık gresi

Araçlardaki yağlayıcıların –40 °C'de olduğu gibi, 200 °C yüksek sıcaklıklarda da
çalışması gerekir.

Sıcaklık işlevi olarak gres ömrü

Lor

BARRIERTA KL 092 düşük sıcaklıktaki düşük çalışma torklarını,
ortam ve yüksek sıcaklıkların güçlü etkisi altında bile sağlam ve
uzun vadeli stabilite ile birleştirir. Bu ekstrem sıcaklık aralığı, çok
sıkı spesifikasyonlara göre hazırlanan baz yağlarımız sayesinde
elde edilmektedir. Çeşitli imalat aşamalarından oluşan gelişmiş
üretim proseslerimiz, son derece saf ve homojen bir gres
üretimini, en zor şartları bile karşılayarak üretmemizi sağlayan
sürekli kalite kontrol önlemlerine tabidir.
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Rulman sıcaklığı [°C]
FAG-FE9 ve SKF-R0F test makinelerinde tipik F10 çalıştırma sürelerine dayanan diğer gres tiplerine kıyasla PFPE greslerinin tipik yağ ömrü
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Ortam etkisi, hassas materyaller
Ortam etkisi

Hassas materyaller
EPDM ya da NBR? Polar ya da homopolar polietilen?
Normal olarak yağlayıcı seçiminde bu sorular cevaplanmalıdır.
PFPE bazlı yağlayıcılar kullanıldığında bu konular önemini yitirir.
Örneğin silikon yağ kullanmak zorunda kalmadığınız için, tercih
ettiğiniz malzeme kombinasyonlarını kullanabilirsiniz. PFPE
bazlı yağlayıcıların çoğu, geleneksel plastik ve elastomerlere
karşı nötrdür.

İpucu:

Klüber Lubrication PFPE gresleri, ekipmanların, kimyasallar, UV radyasyonu
ya da X-ışıklarının etkisi altında bile işlevlerini sağlamasına katkıda bulunur.

Eğer yağlayıcının agresif ortam ile direkt teması
engellenemiyorsa, kullanılan yağlayıcı özellikle yüksek direnç
göstermelidir. Bu kimyasal direnç, özel yapıları ve saflıkları
sayesinde Klüber Lubrication PFPE bazlı ürünlerinde mevcuttur.
Klüberalfa PI 83-271 dinamik yüklü keçeler ve plastik
kılavuzların yanı sıra, laboratuvar otomasyonunda, pnömatik
silindirlerde ve vanalarda ve laboratuvar otomasyonunda ortam
etkisi altında çalışan kaldırma ve ölçme ekipmanları, pnömatik
silindirler için de iyi bir seçenektir.
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Klüber Lubrication tarafından üretilen PFPE oksijen kaydırma
ajanlarının gücü, aşırı basınç altında oksijen taşıyan valf,
bağlantı parçaları ve teçhizatlarda kullanıldığında özellikle
belirginleşir. Örneğin Klüberalfa YV 93-1202, oksijen
dalgalanmalarına ve çeşitli kimyasallara karşı çok yüksek
direnç gösterir karşı çok iyi direnç gösterir. Bu yüksek kalite
standardına sürekli bağlılık sağlamak için Klüberalfa YV 93-1202,
çok katı üretim kriterleri uygulayan küçük partiler halinde üretilir
ve her parti gazlı ve sıvı oksijene direnç açısından test edilir.
Klüber Tyreno Fluid 6-14 V, vakum pompaları için,
tesisatlarda ve gaz oksijenle temas eden ekipmanlarda yüksek
işletme güvenilirliği sunan bir dolum sıvısıdır.
Klüber Tyreno Fluid 3-6 V çok yüksek kimyasal stabilitesi
ve hidrokarbonlar, solventler, asitler ve alkalin solüsyonlar gibi
agresif ortam koşullarına direnci sayesinde kimya endüstrisinde
bariyer sıvısı olarak kullanılmaktadır.

Seri uygulama öncesinde, araç içinde kullanılan çok sayıda
materyal, şartları büyük ölçüüde değiştirebildiğinden,
yağlayıcının temas halindeki materyal ile olan uyumluluğunun
doğrulanması gerekir.

BARRIERTA L 25 DL, özellikle tren kapılarındaki keçelerin yağlanmasında,
–25 °C'ye kadar olan düşük sıcaklıklarda sürtünmeyi en düşük seviyede
tutmanıza yardımcı olabilir. Suya maruz kalan keçelerde uzun ömür elde edilir.

PFPE bazlı yağlayıcılarımız Klüberalfa MR 3, Klüberalfa YM
3 ve Klüberalfa DH 3 müşterilerinin artan taşıt içindeki yüksek
konfor talebini karşılama kapasitesine sahiptir. Kokusuzdurlar,
birçoğu termoplastik ve duroplastikler ile uyumludur ve örneğin
ön konsolda, kol dayama yerlerinde ve koltuk ayar
mekanizmalarında olmak üzere çeşitli sürtünme noktalarında
istenmeyen gürültüyü azaltmaya yardımcı olurlar.
Klüberalfa YM 3-N ve Klüberalfa DH 3-N yüksek bir
yağlama kapasitesine sahiptir ve bu sayede çok daha ince bir
tabaka halinde uygulanabilir ve daha iyi maliyet etkinliği sunar.
Bu yağlar, koltuk başlıklarındaki kızak raylarının yanı sıra bardak
tutucular ve ön konsoldaki ekranlar gibi kontrol ve konfor
unsurlarında stick-slip etkisini önleyerek ses oluşumunu
engeller.
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Vakum direnci

Yüksek hızlar

Bir yağlayıcı, yüksek ya da çok yüksek vakum koşullarında bile
işlevini güvenle yerine getirmelidir. Aşırı buharlaşma kayıpları,
yetersiz yağlama riskini arttırır; aşınma ve yoğunlaşma nedeniyle
kalite için zararlıdır. Klüber Lubrication tarafından üretilen vakum
dirençli PFPE yağlayıcılar, hassas üretim sürecini destekler.
Vakum gresleri ve yağları için hammadde seçiminde ve bu
yağlayıcıların üretimindeki kalite şartlarımızın bu denli zorlu
olmasının sebebi budur. Kullanılan PFPE yağlarının dar molekül
ağırlığı dağılımı, buharlaşma kayıplarını ve buhar basıncını çok
düşük tutar.
Vakum teknolojisinde yaygın pompa tasarımları aşağıdaki gibidir:

Pompa tasarımı
Pompa tasarımı

Ulaşılabilir pomba basıncı

Root tipi pompalar

300 - 1,0 Torr

Döner vanalı pompalar

1,0 - 1×10 Torr

Turbo pompalar

1×10 –3 - 1×10 –11 Torr

Difüzyon pompaları

1×10 - 1×10

Yağlayıcı, kullanılan tasarımla elde edilebilen pompa basıncıyla
eşleşecek şekilde seçilmelidir. Vakumda kullanmak için, çalışma
sıcaklığındaki buhar basıncı, ulaşılabilir pompa basıncının en az
10'da 2 ila 3 kuvvet altında olan bir yağlayıcı seçilmelidir.
Ürünlerimizin baz yağlarının buhar basıncı derecelendirmeleri için
lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

PFPE yağlayıcıların vakum direnci
Ürün

Maksimum buhar basıcı,
Knudsen'e göre, 20 °C'de

Barrierta L 55/2

5×10

Klüberalfa HPX 93-1202

4×10 –15 Torr

Klüberalfa HX 83-302

3,5×10 –9 Torr

Klüber Tyreno Fluid 12/25 V

10 –10 Torr

Klüber Tyreno Fluid 80 V

10 –13 Torr

–13

Torr

–3

–7

–11

PFPE yağlayıcılar yüksek hız özellikleri ile öne çıkmadığından,
yüksek sıcaklıkta ya da ortam etkisi altında çalışan yüksek hızlı
rulmanlar için iyi bir seçenek gibi gelmeyebilir.
Geliştirdiğimiz özel ürün konpsepti ile ürünlerimizin performans
sınırılarını önemli bir ölçüde arttırmayı başardık. Özel bir
yağlayıcının geliştirme, test etme ve verimli üretim aşamalarında
hangi hammadde ve süreçlerin kullanılacağını belirlemek, bizim
özel çözümleri mümkün kılan geniş tecrübemiz ve bilgi
birikimimizdir.
Örneğin Klüberalfa BF 83-102 160 °C kalıcı sıcaklık ile uzun
vadeli testlere tabi tutuldu ve bir PFPE yağlayıcı için alışılmadık bir
durum olarak bilyalı rulmanlar için 1.000.000'luk hız faktörü elde
edildi.

Hız faktörü
Hız faktörü n · dm, standart çalışma koşullarındaki rulman
hızının n (in min –1) ortalama rulman çapıyla dm (in mm).
çarpımıdır.

Torr

Bir gresin en yüksek hız limiti, baz yağ türünün, baz yağ
vizkozitesinin, kalınlaştırcının ve rulman türünün derecesine bağladır. Yüksek hızlarda başarılı yağlama için önemli
faktörler, sürtünme noktasına hızlı yağ geri dönüşümü,
kalınlaştırıcıdan sabit, belirli oranda yağ salınması ve aynı
zamanda gresin ekipmana tutunmasıdır.

Klüberalfa BF 83-102, fan rulmanları, küçük tirbünler, jenaratör rulmanları ve
diğer bir çok uygulamada denenmiş ve test edilmiştir. Bu yağlayıcı, düşük
sıcaklıklarda bile düşük torklu sürücüleri aşırı yüklemeyecek kadar hafiftir.

Bazı PFPE greslerin hız faktörüleri
Ürün

Hız faktörü

BARRIERTA L 55/2

yaklaşık 300,000 mm × dk–1

BARRIERTA KM 192

yaklaşık 600,000 mm × dk–1

Klüberalfa BF 83-102

yaklaşık 1,000,000 mm × dk–1

Lütfen ürünlerimiz için hız faktörü belirlenirken sağdaki
tabloyu inceleyiniz.
Yarı iletken imalatında, yüksek vakum ve ortam etkisine maruz kalma
yağlayıcılar için zorluk oluşturur.
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Klübertemp GR M 30 N

Klübertemp GR M 07 N

Klübertemp RHB 83-202

Klübertemp GR AR 555

Klübertemp YV 93-92

Klüberalfa YV 93-302

Klüberalfa YV 93-1202

Klüberalfa HPX 93-1202

Klüberalfa BHR 53-402

Klüberalfa BF 83-102

Klüberalfa PI 83-271

Klüberalfa HX 83-302

Barrierta L 25 DL

Barrierta I EL-102

Barrierta I MI 202

BARRIERTA KL 092

BARRIERTA L 55/2

BARRIERTA KM 192

PFPE gresler

Uygulama
Rulmanlar

x

x

x

x

x

x

Soketler

x

x
x

Oksijen kaydırma ajanları
Vakum

x

x
x

Plastik sürtünme noktaları

x

x
x

x

x

x

x

Küçük dişliler
x

Kızaklar
Konveyörler

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

Hassas mühendislik

x
x
x

x

İhtiyaçlar
En yüksek çalışma sıcaklığı

260 °C

260 °C

220 °C

240 °C

180 °C

150 °C

240 °C

200 °C

200 °C

260 °C

300 °C

200 °C

200 °C

160 °C

250 °C

240 °C

180 °C

200 °C

En düşük çalışma sıcaklığı

–40 °C

–50 °C

–65 °C

–45 °C

–50 °C

–40 °C

–60 °C

–60 °C

–50 °C

–40 °C

–20 °C

–60 °C

–60 °C

–60 °C

–30 °C

–45 °C

–65 °C

–60 °C

Ortam sıcaklığında çok yüksek
vakum (1E–9 Torr / 1E–12 Torr)

x

Ortam sıcaklığında yüksek
vakum (1E–3 / 1E–9 Torr)

x

x
x

Yüksek hızlar için uygun
H1 tescili

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

100'den fazla ürün içeren kapsamlı PFPE portföyümüzden seçilen bazıları yukarıdadır.
Uzmanlarımız, detaylı bilgi sunmaktan memnuniyet duyacaklardır.
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Barrierta I EL Fluid

Barrierta IS Fluid

Klüberalfa HL 3-300

Klüberalfa HL 3-150

Klüberalfa KRA 3-730

Klüberalfa YM 3-65 N

Klüberalfa YM 3-30 N

Klüberalfa YM 3-30

Klüberalfa DH 3-320N

Klüberalfa MR 3-800

Klüberalfa MR 3-500

Klüberalfa MR 3

Klüber Tyreno Fluid 80 V

Klüber Tyreno Fluid 3/6 V

Klüber Tyreno Fluid 6/14 V

Klüber Tyreno Fluid 12/25 V

PFPE yağlar

Uygulama                
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rulmanlar
x

Soketler
Oksijen kaydırma ajanları

x

x

x

Vakum

x

x

x

x

x

x

Plastik sürtünme noktaları

x

x

x

x

x

x

x

Kızaklar

x

x

x

x

x

x

x

Kaymaklı/Sinterlenmiş yataklar
Zincirler
İhtiyaçlar
En yüksek çalışma sıcaklığı

uygulamaya
bağlı

uygulamaya
bağlı

uygulamaya
bağlı

250 °C

180 °C

200 °C

250 °C

230 °C

100 °C

100 °C

120 °C

140 °C

250 °C

250 °C

260 °C

180 °C

En düşük çalışma sıcaklığı

uygulamaya
bağlı

uygulamaya
bağlı

uygulamaya
bağlı

–20 °C

uygulamaya
bağlı

uygulamaya
bağlı

uygulamaya
bağlı

–25 °C

–60 °C

–50 °C

–40 °C

–40 °C

–60 °C

–60 °C

–25 °C

–40 °C

Ortam sıcaklığında çok yüksek
vakum (1E–9 Torr / 1E–12 Torr)
Ortam sıcaklığında yüksek
vakum (1E–9 Torr / 1E–12 Torr)

x
x

x

x

x

x

H1 tescili

x
x

x

x

x

x

100'den fazla ürün içeren kapsamlı PFPE portföyümüzden seçilen bazıları yukarıdadır.
Uzmanlarımız, detaylı bilgi sunmaktan memnuniyet duyacaklardır.
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Uygulama notları
İlk gres uygulaması ve temizleme

Klüberalfa XZ 3-1, PFPE greslerle birlikte kullanılan seyreltici,
çözücü ve temizleyici bir üründür. Kaynama noktası 55 °C
civarındadır. Klüberalfa XZ 3-1'in kimyasal yapısı perflorinli
PFPE yağlayıcılar gresten tamamen arınmış parlak yüzeylerde
polietere (PFPE) çok yakındır. Bu nedenle PFPE bazlı yağlayıcılar
en iyi tutunmayı sunarlar. Yağlayıcılarımız ile en iyi sonucu elde
etmek için gres uygulaması öncesinde etkin temizleme, gereklidir. Klüberalfa XZ 3-1 ile seyrelir ya da çözünür. Klüberalfa XZ 3-1
klorlu florokarbon (CFC) değildir ve bu sayede CFC / halon
yasaklama kanunları kapsamına girmez.
Sıvı Klüberalfa XZ 3-1 ile temizleme, tüm hidrokarbon solvent
kalıntılarını çözer, hızla ve tamamen buharlaşır.
Klüberalfa XZ 3-1, NSF H1 tescilli ve böylece böylece FDA 21
CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu yağlar gıda, kozmetik, ilaç ve
yem endüstrilerindeki ambalaj malzemeleri ve ürünler ile tesadüfi
temas riski olan noktalar için geliştirilmiştir.
4 adımda temizlik

1. Temizleme
hidrokarbon çözücü temizlik maddeleri kullanarak
(white spirit)

2. Kurutma
kağıt ya da yağsız sıkıştırılmış hava kullanarak

3. Temizleme
PFPE ile uyumlu bir temizleme sıvısı kullanarak
(Klüberalfa XZ3-1)

Diğer yağlayıcılarla karışabilirlik
PFPE bazlı gresler birbirleriyle karışabilirler. Diğer yağlayıcı türleri
karışım oranına bakmaksızın PFPE greslerle karışamazlar. Bu
nedenle maksimum yağlama sağlanabilmesi için, yağlayıcı
değişimi öncesinde yağlama noktaları yanda anlatıldığı gibi
temizlenmelidir.

Daha fazla yoğunluk
Gres miktarı belirlenirken ve spesifik uygulamalar için viskozite
seçilirken PFPE yağlayıcının yoğunluğunun yaklaşık olarak iki kat
fazla olduğu dikkate alınmalıdır.

Yayıncı & Telif Hakkı
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Kısmen veya tamamen kopyalanması ancak Klüber
Lubrication München SE & Co. KG’den önceden
alınan yazılı izinle ve kaynak belirtildiğinde ve kopyası
iletildiğinde mümkündür.
Bu teknik broşürdeki bilgiler yayımlandığındaki genel
deneyim ve bilgilerimize dayanmaktadır ve teknik
deneyime sahip kullanıcıya bilgi vermek amaçlıdır.
Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama
için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı
belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri
yapma yükümlülüğüne sahiptir. Gerekmesi ve
mümkün olması durumunda test örneği
yapabilmekteyiz. Uygulamanızı görüşmek üzere
bizimle irtibata geçiniz.
Klüber Lubrication ürünleri devamlı geliştirilmektedir.
Bu nedenle, Klüber Lubrication München SE & Co.
KG önceden haber vermeksizin bu broşürdeki bilgileri
değiştirme hakkını saklı tutar.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 Münih
Almanya
Birinci derece yetkili yerel mahkeme, Münih, Amlanya
(Munich District Court)
Tescil sertifika no: 46624

4. Kurutma
yağsız sıkıştırılmış hava kullanarak

Ağırlıklar, Gram

Farklı yağlayıcı türlerinde yoğunluk
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Klüber Lubrication – your global specialist
Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla,
müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün
pazarlarda yardımcı oluruz. Deneyimli, iddialı bilgi birikimimiz ve tecrübeli çalışanlarımızla,
giderek artan endüstriyel gereksinimleri 85 yıldan bugüne, yüksek performanslı
yağlayıcılarımızla ustaca karşılıyoruz.

