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KOVOOBRÁBANIE

CHLADIACO-MAZACIE KVAPALINY  
A REZNÉ OLEJE
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Viac ako 100 rokov ponúkame efektívne
riešenia pre priemyselné mazanie

COGELSA  je nezávislá spoločnosť, ktorá vyvíja , vyrába a predáva high-tech  mazivá podľa najnáročnejších európskych 
noriem s maximálnym ohľadom na životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť. Spoločnosť bola založená pred viac 
ako 100 rokmi v Barcelone v Španielsku.

Počas všetkých týchto rokov spoločnosť nazhromaždila rozsiahle skúsenosti v rôznych oblastiach priemyselných aplikácií  
a úzko spolupracuje s niekoľkými dodávateľmi aditív a výskumnými ústavmi s cieľom informovať o najnovších 
chemických technológiách a trendoch na trhu.

Táto spolupráca a vlastné know-how umožňujú tímom R + D (výskum a vývoj) formulovať špeciálne mazivá tak, aby 
vyhovovali súčasným požiadavkám zákazníkov.

Jedným z kľúčových produktových radov v portfóliu COGELSA sú KOVOOBRÁBACIE CHLADIACO - MAZACIE 
KVAPALINY A REZNÉ OLEJE. Táto skupina produktov bola označená ako strategická pre rast spoločnosti a je 
dôležitou súčasťou globálneho  investovania. Nové laboratória získavajú špecifické prístroje, realizujú sa väčšie 
výrobné zariadenia a na trh sa uvádza nový, vysokovýkonný sortiment.

COGELSA dodáva KOVOOBRÁBACIE CHLADIACO - MAZACIE KVAPALINY A REZNÉ OLEJE špičkovým 
nadnárodným spoločnostiam, ktoré majú najvyššie požiadavky na stabilitu a výkon produktu.

COGELSA prostredníctvom svojej rozsiahlej distribučnej siete je zastúpená vo viac ako 40 krajinách po celom 
svete, od Ázie po Európu, sever Afriky a Latinskú Ameriku.

COGELSA ponúka technický servis na vysokej úrovni ako aj poradenstvov súvislosti s produktom, ktorý sa 
má používať. Môžeme Vám tiež pomôcť monitorovať kvalitu produktu pomocou periodickej laboratórnej 
analýzy, ktorá umožňuje dlhý životný cyklus. Sme presvedčení, že Vaša spoločnosť bude s výrobkami 
COGELSA úplne spokojná. Budeme radi, ak sa staneme Vašim technickým partnerom a pomôžeme 
rásť Vášmu podnikaniu, aby ste sa Vy a Váš tím mohli sústrediť na Vašu ponuku s pridanou hodnotou. 
 
Nechajte nás postarať sa o Vaše priemyselné kvapaliny!
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Bez obsahu FORMALDEHYDU Typ emulzie Tvrdosť vody (°fH) Minerálny olej (%) Faktor refraktometra Liatina Uhlíková oceľ Nehrdzavejúca oceľ Hliník Žlté kovy

CUttINSOL GREEN 102
Syntetická obrábacia kvapalina s obsahom dusitanov. Používa sa pre 
operácie brúsenia.

Zelená priehľadná 0 - 80 0 4,0 ••• ••• • - -

ULtRASOL  50 R
Syntetický produkt určený pre procesy brúsenia a ľahkého obrábania.
Vhodný pre liatinu, oceľ a zliatiny železa.

Priehľadná 0 -40 0 2,6 •••• •••• •• - -

ULtRASOL HM-S
Syntetický produkt pre obrábacie procesy brúsenia, ľahkého a 
stredného obrábania tvrdých kovov a ocelí.

Priehľadná 0 -40 0 1,8 •••• •••• •• • -

ULtRASOL 075 NS
Syntetická obrábacia kvapalina bez obsahu minerálneho oleja a bóru 
vhodná pre brúsenie a obrábanie železných kovov, liatiny, tvárnej 
liatiny a obrábanie uhlíkové ocele, vhodná pre obrábacie operácie 
strednej a nízkej náročnosti. Môže sa použiť pre konvenčné obrábanie 
hliníka.

Priehľadná 0 - 90 0 2 •••• •••• •• - -

CUttINSOL 5 
Vodou miešateľná chladiaco-mazacia kvapalina na všeobecné 
obrábanie, ktorá tvorí emulziu mliečneho vzhľadu. Vhodná pre všetky 
druhy kovov.

Mliečna 0 - 40 >70 1,0 • •• • •• ••••

CUttINSOL 231
Polosyntetická chladiaco-mazacia kvapalina vhodná na obrábanie a 
brúsenie ocele a v niektorých prípadoch aj hliníka.

Opaleskujúca 0 - 30 20 1,9 •••• ••• •• •• -

ULtRASOL 210
Polosyntetická obrábacia kvapalina bez obsahu bóru, vhodná na 
obrábanie a brúsenie ocele a v niektorých prípadoch aj hliníka.

Opaleskujúca 0 - 30 20 1,9 •••• ••• •• •• -

ULtRASOL 335
Vodou miešateľná chladiaco-mazacia kvapalina vhodná na obrábanie 
a brúsenie ocelí, nehrdzavejúcej ocelí, liatiny a hliníka pre obrábacie 
procesy strednej a vysokej náročnosti.

Mliečna / 
opaleskujúca

0-40 33 1,0 •••• •••• •••• •••• ••

CUttINSOL 532
Vodou miešateľná chladiaco-mazacia kvapalina na obrábanie 
všetkých hliníkových zliatin a ocelí. Používa sa pri obrábacích 
operáciách strednej a ľahkej náročnosti.

Mliečna 0 - 30 52 1,0 ••• ••• ••• ••• -

ULtRASOL 631
Vodou miešateľná chladiaco-mazacia kvapalina určená na obrábanie 
všetkých hliníkových zliatin, ocelí a je kompatibilná so žltými kovmi. 
Vhodná na obrábacie operácie strednej a vysokej náročnosti.

Mliečna 0 - 30 50 1,0 ••• •••• ••• •••• •••

ULtRASOL E 55
Vodou miešateľná chladiaco-mazacia kvapalina bez obsahu bóru, 
určená na obrábanie a brúsenie ocele, liatiny a hliníka. Môže 
sa v niektorých prípadoch použiť na žlté kovy, ale nie je vhodná 
pre pozinkované materiály.  Je založena na najmodernejších 
komponentoch, EP prísadách a antikoróznych prísadách. Vhodná pre 
obrábacie operácie strednej a vysokej náročnosti.

Opaleskujúca 5 - 50 0 1,3 ••• •••• •••• •••• •••

ULtRASOL 671
Vodou miešateľná chladiaco-mazacia kvapalina bez obsahu bóru 
a amínov, vhodná  na obrábanie žltých kovov. Môže sa tiež v 
niektorých prípadoch použiť na obrábanie horčíka.

Mliečna 15 - 80 60 1,0 • • •• ••• ••••

ULtRASOL 440
Polosyntetická vodou emulgovateľná rezná kvapalina s vysokým 
obsahom minerálneho oleja. Neobsahuje látky uvoľňujúce 
formaldehyd a bór. Vhodná na obrábanie železných kovov a hliníka 
pre obrábacie operácie strednej a vysokej náročnosti.

Mliečna /
opaleskujúca

0-40 40 1,1 •••• •••• •• •• •

ULtRASOL 452
Vodou miešateľná chladiaco-mazacia kvapalina na obrábanie 
všetkých hliníkových zliatin, ocelí a je kompatibilná so žltými kovmi. 
Používa sa pri obrábacích operáciách strednej a vysokej náročnosti.

Mliečna / 
opaleskujúca

20-70 40 1,0 •••• •••• •••• •••• •••

•••• Veľmi vhodné •• Vhodné••• Celkom vhodné • Sotva vhodné - Nedoporučuje sa
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Všeobecné chladiace KVAPALINY Typ emulzie Tvrdosť vody cca. Minerálny olej (%) Faktor refraktometra Liatina Uhlíková oceľ Nehrdzavejúca oceľ Hliník Žlté kovy

ULtRASOL BIO 475
Vodou miešateľná chladiaco-mazacia kvapalina bez obsahu bóru a 
amínov pre obrábanie všetkých druhov kovov. Vhodná pre operácie 
strednej a vysokej náročnosti. Taktiež je vhodná na obrábanie zliatin 
hliníka používaných v leteckom priemysle.

Mliečna / 
opaleskujúca

5-70 40 1,0 •• ••• ••• •••• ••••

ULtRASOL 064
Syntetická obrábacia kvapalina bez obsahu bóru vhodná na ploché 
a valcové brúsenie želenzných kovov, liatiny, tvárnej liatiny a ocelí s 
vysokým obsahom uhlíka.

Priehľadná 0 - 70 0 2,5 ••• ••• •• - -

CUttINSOL 5 t
Vysoko stabilná obrábacia chladiaco-mazacia kvapalina pre všeobecné 
obrábanie, ktorá vytvára emulziu mliečneho vzhľadu. Vhodná pre 
všetky druhy kovových materiálov.

Mliečna 0 - 50 >70 1,0 •• •••• • •• ••••

CUttINSOL  7
Polosyntetická obrábacia kvapalina vhodná na obrábanie železných 
kovov, liatiny, tvárne liatiny a uhlíkových ocelí. Je mimoriadne odolná 
voči extrémnym tlakom.

Priehľadná / 
Opaleskujúca

0 - 100 0 1,5 •••• •• • • -

ULtRASOL 45 AD
Polosyntetická, emulgovateľná rezná kvapalina určená pre obrábacie 
operácie ako je sústruženie, frézovanie, vŕtanie atď. Vhodná pre 
obrábanie ocelí a liatiny, ako aj neželezných kovov. Vyniká svojou 
skvelou rovnováhou medzi mazacím výkonom, chladiacou silou  
a čistením stroja.

Mliešna /  
Opaleskujúca

20 - 80 30 1,3 •••• •••• •• •• ••

ULtRASOL 60 EP 
Vodoumiešateľná chladiaco-mazacia kvapalina na obrábanie  
a brúsenie ocelí, nehrdzavejúcej ocele, liatiny a hliníka. Vhodná pre 
operácie strednej a vysokej náročnosti.

Mliešna /  
Opaleskujúca

5 - 60 28 1,0 •••• ••••• ••••• •••• •

ULtRASOL 25  NF
Vysoko stabilná obrábacia chladiaco-mazacia kvapalina bez obsahu 
bóru a aminov, vhodná pre obrábanie ocele, liatiny, hliníka a žltých 
kovov. Môže sa použiť tiež v niektorých prípadoch na obrábanie 
horčíka. Vhodná pre operácie vysokej a strednej náročnosti. 

Mliešna /  
Opaleskujúca

10 - 50 45 1,0 •• •••• •• •••• ••••

ULtRASOL 384
Polosyntetická obrábacia kvapalina novej generácie s vysokým 
obsahom EP prísad, vhodná pre obrábanie ocele, nehrdzavejúcej 
ocele, liatiny a hliníka. Je určená aj na procesy brúsenia. V niektorých 
prípadoch môže byť použitá aj na obrábanie farebných kovov, ale nie je 
vhodná na pozinkované materiály   .

Priehľadná /
Opaleskujúca

10-70 38 1,3 •••• ••••• ••••• •••• •

KVAPALINY NA ÚDRŽBU A OŠETROVANIE EMULZNÝCH SYSTÉMOV

BIOPOL K 14 Obsahuje baktericídy a fungicídy na ošetrenie nádrže. Použite 1 liter na 10 000 litrov emulzie.

DEFOAMER E Prostriedok potlačujúci tvorbu peny na ošetrenie nádrže. Použite 1 liter na 10 000 litrov emulzie.

DEFOAMER K Prísada na zvýšenie tvrdosti vody na základe vápenatých solí.

OStAtNÉ PRODUKtY

StANDARD SYStEM CLEANER Čistič systému pre výmenu použitých emulzií. Pridajte 1 - 2% do použitej emulzie.

ULtRADEG WASH Čistiaci prostriedok na báze vody pre vonkajšie a vnútorné steny strojov. Pripravený k 
použitiu. Nenapadá farby a laky.

•••• Veľmi vhodné •• Vhodné••• Celkom vhodné • Sotva vhodné - Nedoporučuje sa
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ČIStÉ REZNÉ OLEJE Farba Viskozita pri 40°C Hustota pri 15°C Korózia na medi Uhlíková oceľ Nehrdzavejúca oceľ Hliník Žlté kovy

ULtRACUt GR 3.5
Vysokovýkonný rezný olej vhodný na honovanie a brúsenie. Tiež na 
všeobecné obrábanie neželezných kovov.

0,5 3.5 0,82 1b ••• •• ••• ••

ULtRACUt GR 5
Vysokovýkonné rezné oleje na báze HC - základových olejov, vhodný na 
honovanie a brúsenie. Tiež na všeobecné obrábanie neželezných kovov. 

0,5 5 0,84 1b ••• •• ••• ••

ULtRACUt GR 10 S
Vysokovýkonný rezné oleje na báze HC - základových olejov, určený pre 
finišovanie. Tiež vhodný na všeobecné obrábanie neželezných kovov. 

1,5 7 0,84 1b ••• •• ••• ••

ULtRACUt GR 12 CS
Vysokovýkonné rezné oleje na báze HC - základových olejov, určený pre 
finišovanie. Tiež vhodný na všeobecné obrábanie neželezných kovov.

2,5 13 0,85 1b ••• •• ••• ••

ULtRACUt GR BIO 8
Rezný olej s nízkou viskozitou na báze biologicky odbúrateľného esteru.
Je určený na brúsenie a náročné superfinišovacie operácie.

0,5 8 0,93 1a ••• ••• ••• •••

ULtRACUt ECO
Všeobecné obrábanie železných a neželezných kovov (ľahké operácie). 
Vhodný na brúsenie hliníka a sústruženie tyčí.

2,5 21 0,86 1a • - ••• •••

ULtRACUt UNI
Viacúčelový obrábací olej pre všetky druhy kovov. Obsahuje prísady 
proti tvorbe hmly. Vhodný na sústruženie tyčí.

1,5 21 0,86 1b ••• •• •• ••

ULtRACUt EXtRA
Vysoko odolný olej pre obrábacie operácie ocele a nehrdzavejúcej 
ocele. Obsahuje prísady proti tvorbe hmly.

2,5 21 0,89 4c ••• ••• • -

ULtRACUt EXtRA NGM
Na základe hydrokrakovaných základových olejov pre náročné 
obrábanie ocele. Bez olejovej hmly. Vhodný pre presné sústružené 
tyčových častí. A na obrábanie implantátov v lekárskom priemysle.

3,5 22 0,86 2 b ••• •• •• •

ULtRACUt SUPER
Odporúča sa na výrobu ozubenia a rezanie závitov valcovaním. Vhodný 
pre stredné a ťažké obrábanie železných kovov.

1,5 30 0,87 2c ••• •• • -

ULtRACUt MV 2114
Na náročné obrábanie všetkých druhov kovov. Na vŕtanie a preťahovanie pri 
nízkych rýchlostiach. Pre stroje PFIFFNER (vysoko presné sústruženie tyčí).

2 15 0,87 1b ••• ••• ••• ••

ULtRACUt tP 2740
Rezný olej na základe hydrokrakovaných základových olejov. Vhodný 
pre vysoko náročné obrábacie operácie ocele. Odporúča sa pre ťažké 
procesy vŕtania a preťahovania. Obsahuje prísady proti tvorbe hmly.

1,5 15 0,88 2a ••• ••• •• -

ULtRACUt BIO 22
Rezný olej na rastlinnej báze. Môže sa použiť ako univerzálny produkt 
pre väčšinu operácií a materiálov. Veľmi vhodný aj pre aplikácie v 
lekárskom priemysle.

2 22 0,86 1a ••• ••• ••• •••

ULtRACUt 154
Rezný olej s obsahom EP prísad, AW prísad, antikoróznych látok a 
antioxidantov. Produkt je vhodný na hlboké vŕtanie, preťahovanie a 
rezanie závitov nízkou a strednou rýchlosťou.

2 12 0,871 3c ••• ••• ••• ••

•••• Veľmi vhodné •• Vhodné••• Celkom vhodné • Sotva vhodné - Nedoporučuje sa
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ČIStÉ REZNÉ OLEJE Farba Viskozita pri 40°C Hustota pri 15°C Korózia na medi Uhlíková oceľ Nehrdzavejúca oceľ Hliník Žlté kovy

PRODACUt
Rezný olej na všeobecné obrábanie medi, cínu a bronzu. Rezanie 
tyčí, sústruženie, frézovanie a vŕtanie pre operácie nízkej náročnosti 
nízkolegovaných ocelí.

2,5 20 0,86 1b •• •• ••• •••

FERROCUt 10
Základné obrábacie operácie všetkých druhov kovov. Obsahuje EP 
prísady. Dobrá účinnosť pri obrábaní hliníka a medi. Vhodný na rezanie 
tyčí, sústruženie, frézovanie a vŕtanie strednej náročnosti.

2 18 0,87 1b ••• ••• •• ••

FERROCUt 30
Rezný olej s vysokým obsahom EP prísad, určený pre náročné 
obrábacie operácie pri nízkych rýchlostiach. Odporúčaný pre rezanie 
ozubených prevodov a valcovanie závitov. 

2 38 0,90 2c ••• ••• ••• •

FERROCUt 40
Rezný olej s vysokým obsahom EP prísad, určený pre stredne a vysoko 
náročné obrábanie ocelí. Je tiež vhodný pre stredné a vysoké rýchlosti 
preťahovania vnútorných a vonkajších plôch ako aj na hlboké vŕtanie 
legovaných ocelí.

2 22 0,89 2a ••• ••• ••• •

•••• Veľmi vhodné •• Vhodné••• Celkom vhodné • Sotva vhodné - Nedoporučuje sa

associació de decolletadors
i mecanitzadors de catalunya

COMPAÑIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.L.
Empresa associada

NÚM. 181

“COGELSA is an active member of 
different metalworking associations.”
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REZNÉ OLEJE NA MAZANIE 
MINIMÁLNYM MNOŽStVOM MAZIVA 
(MQL)

Farba Viskozita pri 40°C Hustota pri 15°C Korózia na medi Uhlíková oceľ Nehrdzavejúca oceľ Hliník Žlté kovy

ULtRACUt BIO 100 SP
Proces rezania hliníka kotúčovou pílou.

modrá 10 0,93 1a •• • ••• •••

ULtRACUt BIO 300 SP
Syntetický olej špeciálne odporúčaný na všeobecné obrábanie.

2 32 0,93 1a •• • ••• •••

ULtRACUt BIO 500 SP
Syntetický olej špeciálne odporúčaný na všeobecné obrábanie.

2 46 0,92 1a •• •• ••• •••

ULtRACUt BIO 600 SP
Syntetický olej špeciálne odporúčaný na všeobecné obrábanie
a náročné obrábacie operácie. Špeciálne určený na vŕtanie.

2,5 32 0,92 1b ••• ••• •• ••

ULtRACUt BIO ALC 25
Rezný olej určený na rezania hliníka kotúčovou a pásovou pílou. Vhodný 
na veľké a komplikované časti.

0,5 27 0,85 1a •• •• ••• •••

ALUMOL FLUID 32
Rezný olej na obrábanie a rezanie hliníka kotúčovou pílou.

0,5 31 0,84 1a • • ••• ••

ULtRALUB EV 460 S
Rezný olej na rezania hliníka kotúčovou pílou. Hliníkové profily.

<0,5 2,5 0,80 1a • - ••• ••

ULtRALUB EV 9
Rezný olej na rezania hliníka kotúčovou pílou. Hliníkové profily.
Odpariteľný olej pre operácie tvárnenia kovov.

<0,5 1,5 0,79 1a - - ••• ••

EDM DIELEKtRICKÉ OLEJE Farba Viskozita pri 40°C Hustota pri 15°C Korózia na medi Uhlíková oceľ Nehrdzavejúca oceľ Hliník Žlté kovy

UtRACUttING LIGHt
Špeciálny olej s nízkou viskozitou pre elektroiskrové obrábanie. Vhodné 
pre práčky so samočistiacimi filtrami. Testované v laboratóriách ONA.

<0,5 1,6 0,75 1a ••• - - -

CUttINOIL EL
Špeciálny olej s nízkou viskozitou pre elektroiskrové obrábanie,
predovšetkým na hrubovanie. Vysoký bod vzplanutia.

<0,5 2,5 0,82 1a ••• - - -

OLEJE NA KLZNÉ VEDENIA 
ZNÁŠANLIVÉ S VODOU MIEŠATEĽNÝMI 
EMULZIAMI Farba Viskozita pri 40°C Hustota pri 15°C Korózia na medi HYDRAULICKÉ OLEJE Farba Viskozita pri 40°C

ULtRAGUIDE 68
Olej odporúčaný na vodorovné klzné vedenia s vysokou priľnavosťou,
zabraňujúci trhavému pohybu (stick-slip efektu). Kompatibilný s 
chladiacimi kvapalinami vďaka svojej separačnej sile. 

1,5 68 0,87 1 b
PRESOL HLPD 32
Hydraulický olej so skvelou čistiacou schopnosťou pre 
systémy s vysokou kontamináciou emulgovateľnými 
tekutinami.

Číra/ žltá 32

ULtRAGUIDE 220
Olej odporúčaný na zvislé klzné vedenia s vysokou priľnavosťou,
zabraňujúci trhavému pohybu (stick-slip efektu). Kompatibilný s 
chladiacimi kvapalinami vďaka svojej separačnej sile.

2,5 220 0,88 1 b
PRESOL HLPD 46
Hydraulický olej so skvelou čistiacou schopnosťou pre 
systémy s vysokou kontamináciou emulgovateľnými 
tekutinami.

Číra/ žltá 46

•••• Veľmi vhodné •• Vhodné••• Celkom vhodné • Sotva vhodné - Nedoporučuje sa
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R+D Team (Výskum a vývoj)

COGELSA má celú škálu služieb poskytujúcich úplnú podporu pri aplikácii svojich 
OBRÁBAJÚCICH CHLADIACO-MAZACÍCH KVAPALÍN AREZNÝCH OLEJOV.

•   Micro Tap meranie: Poskytne Vám informácie o teplote a krútiacom 
momente za účelom porovnania mazivosťi  tekutín. Aplikácia je možná pre 
rôzne druhy kovov (rôzne druhy ocele, hliníka a mosadze).

•   Analýza emulzií: Pozorne sledujeme „používanú“ chladiacu kvapalinu 
s kompletnými správami o analýze pre zabezpečenie optimálneho výkonu 
(koncentrácia, pH, vodivosť, baktérie atď.)

COGELSA Vám môže poskytnúť aj ďalšie relevantné údaje, ako je Reichertov 
test, povrchové napätie a rôzne kľúčové parametre, pre dokonalé sledovanie  
kvapalín.

Spoločnosť COGELSA sa zamerala na vývoj chladiaco-mazacích kvapalín 
a rezných olejov pre aplikácie OBRÁBANIA KOVOV, aby zohľadnila najnovšie 
predpisy a trendy na trhu ako sú produkty:

•  Bez obsahu amínov
•  Chladiaco-mazacie kvapaliny neobsahujúce bór
•  Chladiaco-mazacie kvapaliny bez obsahu formaldehydu

Základové oleje použité v týchto chladiaco-mazacích kvapalinách novej generácie 
vrátane esterových základových olejov, zvyšujú mazivosť a chladenie používaného 
produktu.

COGELSA má laboratória s rozlohou 
500 m2, v ktorých vyvíja high-tech  
mazivá podľa najnáročnejších 
európskych noriem s maximálnym 
ohľadom na životné prostredie  
a spoločenskú zodpovednosť.

COGELSA navrhuje a vyvíja mazivá na 
mieru zákazníka, ktoré spĺňajú najnovšie 
požiadavky pre priemyselné aplikácie.

COGELSA nepretržite investuje do 
nových zariadení a technológii, aby 
rozšírila svoje výrobné kapacity.
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