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FLUID TECHNOLOGY

8ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ 
ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗN CIMCOOL 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η Cimcool είναι μία παγκόσμια εταιρία με εξειδίκευση στην προμήθεια υγρών για 
την επεξεργασία και κατεργασία  μετάλλων. Η δημιουργία της προήλθε από τον 
διαχωρισμό της από την Cincinnati Milacron το 1940 και ήταν η πρώτη εταιρία που 
κατασκεύασε ένα συνθετικό υγρό κοπής. Από τότε μέχρι και σήμερα καινοτομεί 
συνεχώς αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία της.  

H Cimcool προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για όλες τις διεργασίες 
αφαίρεσης υλικού των μετάλλων σας.

CIMSTAR  ημι-συνθετικά υγρά κοπής και λείανσης 
CIMTECH Συνθετικά υγρά κοπής και λείανσης 
CIMPERIAL  Γαλακτώματα κοπής και λείανσης 
MILPRO   Αμιγές έλαια κοπής και λείανσης 
CIMFREE  Υγρά κοπής και λείανσης βασισμένα σε ανακυκλώσιμες ύλες

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
MILFORM  Αμιγές έλαια και υδατοδιάλυτα υγρά για την διαμόρφωση
  μετάλλων

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
CIMTUBE  Προϊόντα για την παραγωγή μεταλλικών σωλήνων

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΥΑΛΙΟΥ
CIMGLASS  Προϊόντα για την κοπή και λείανση γυαλιού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
CIMCLEAN  Προϊόντα για τον καθαρισμό συστημάτων ή εξαρτημάτων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
CIMGUARD  Αμιγές και υδατοδιάλυτα υγρά για τη προστασία μετάλλων

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Ολοκληρωμένη σειρά υδραυλικών, λιπαντικών ελαίων και ελαίων μειωτήρων

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ολα τα προϊόντα της CIMCOOL έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τους 
αυστηρότερους διεθνείς κανονισμούς Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας. 
Κάθε υγρό είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα καινοτόμου προσέγγισης. Το 
τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξη της CIMCOOL  ερευνά συνεχώς νέες πρώτες ύλες 
που θα βελτιώσουν την απόδοση και θα αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη 
στους πελάτες της. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Καταχώρηση, 
Αξιολόγηση και Αδειοδότηση Χημικών προϊόντων (Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals ή REACH) τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2007 
σηματοδοτώντας επίσημα μια νέα εποχή με ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς την 
αναφορά των χημικών ουσιών και τις επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. 

Σε πολλές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας λιπαντικών, 
έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προσαρμογής ενώ τα προϊόντα της Cimcool 
έχουν ήδη συμμορφωθεί πλήρως με αυτούς τους νέους κανονισμούς.

Για την Cimcool το περιβάλλον αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες όταν δημιουργεί ένα νέο προϊόν. Για το λόγο αυτό, το τμήμα 
Ερευνας και Ανάπτυξης επικεντρώνεται μόνιμα στην ανακάλυψη νέων πρώτων 
υλών, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι αποδόσεις των προϊόντων της και να 
μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον.

Για παράδειγμα, η σειρά υψηλών αποδόσεων Cimtech – πλήρες συνθετικά 
υγρά κοπής υψηλών αποδόσεων είναι πλήρως απαλλαγμένα από:
Βόριο
Βιοκτόνα που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη 
Χλώριο, Θείο και Ψευδάργυρο.

Επιπλέον, πολλά από τα προϊόντα ελέγχονται από τα πιο σημαντικά Ευρωπαϊκά 
δερματολογικά ινστιτούτα, Evonik και Diepgen, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα υγρά 
κατεργασίας μετάλλων της Cimcool δεν ερεθίζουν το δέρμα περισσότερο από το απλό 
νερό.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προτείνουμε λύσεις που οδηγούν σε πραγματικά μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα, 
όπως: 

Βελτιστοποίηση των διεργασιών παραγωγής 
Εξάλειψη των προβλημάτων 
Βελτίωση της ποιότητας

Μελετώντας και αναλύοντας τις ανάγκες σας, σάς προτείνουμε λύσεις που μειώνουν 
τα πραγματικά κόστη παραγωγής.
Παράλληλα, εξασφαλίζετε σταθερή μακροχρόνια υψηλή απόδοση, ως αποτέλεσμα 
του ελέγχου και παρακολούθησης των υγρών που αναλαμβάνουμε, εργαστηριακά 

και στον χώρο σας.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Μετά από εκτενή ολοκληρωμένη μελέτη που πραγματοποιούμε στον χώρο σας για 
να κατανοήσουμε σε βάθος τις επιμέρους διεργασίες, προχωρούμε σε επίδειξη του 
προϊόντος προς επιβεβαίωση των οφειλών που αποκομίζετε, όπως:

Μειωμένη χρήση προσθετικών
Βελτιωμένη διάρκεια ζωής των εργαλείων 
Λιγότερες αλλαγές φίλτρων 
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος 
Βελτιωμένος έλεγχος της δημιουργίας αφρού και νέφους 
Χαμηλότερες θερμοκρασίες πλύσης με συνακόλουθη εξοικονόμηση 
ενέργειας
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η επιτυχία της Cimcool δεν οφείλεται μόνο στην συνεχή καινοτομία και την 
βελτίωση των προϊόντων της, αλλά και στην συνεχή εξέλιξη του ανθρώπινου 
δυναμικού της. Η βαθιά γνώση των προϊόντων και η πλούσια εμπειρία από 
την εφαρμογή αυτών σε πραγματικές συνθήκες, επιτρέπουν στους μηχανικούς 
και συνεργάτες της Cimcool να προτείνουν το σωστό υγρό για να βελτιώσετε 
τις διεργασίες σας. Με τις άριστες εργαστηριακές εγκαταστάσεις η Cimcool 
είναι ικανή να προσφέρει εργαστηριακή υποστήριξη υψηλής τεχνολογίας, 
ανταποκρίνοντας πλήρως και άμεσα στις ανάγκες όλων των πελατών της. 

Το προσωπικό της GE SUPPLiES – επισήμου διανομέα της Cimcool σε Ελλάδα 
και Κύπρο – βρίσκεται στην διάθεσή σας και σας προσφέρει τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:

Τεχνική υποστήριξη για την επιλογή του σωστού προϊόντος
Τεχνικούς ελέγχους για την εφαρμογή των υγρών 
Παρακολούθηση των τρεχουσών συνθηκών του υγρού
Ad hoc σχεδιασμός της συντήρησης του υγρού 
Εκπαίδευση – κατάρτιση του προσωπικού σας για την σωστή διαχείριση 
των υγρών

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΙΞΗ ΣΕ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Η GE SUPPLiES έχει επιλεχθεί ως ο επίσημος διανομέας της Cimcool στην Ελλάδα 
και την Κύπρο. 
Το τεχνικό προσωπικό της GE SUPPLiES, μέσω τακτικών επισκέψεων στις 
εγκαταστάσεις της Cimcool στο εξωτερικό, ενημερώνεται πλήρως για όλες τις 
τεχνολογικές εξελίξεις στην γκάμα των – υφιστάμενων και νέων – προϊόντων 
και καταρτίζεται τεχνικά ως προς την χρηστικότητα, την εφαρμογή, την 
παρακολούθηση και συντήρηση αυτών.
Η πλήρης τεχνική κατάρτιση, σε συνδυασμό με την πολύ καλή γνώση των τοπικών 
ιδιαιτεροτήτων και συνθηκών σε Ελλάδα και Κύπρο, εξασφαλίζουν σε όλους τους 
πελάτες της υψηλά στάνταρντ εξυπηρέτησης, με στόχο την μέγιστη δυνατή – 
ποιοτική και ποσοτική – ανταποδοτικότητα. 
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TA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ.... 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η Cimcool σκέφτεται, ενεργεί και εκτελεί με γνώμονα την ανώτατη δυνατή ποιότητα. 
Η Cimcool απέκτησε την Πιστοποίηση ISO 9002 το 1990 και την πιστοποίηση ISO 
9001 το 1994 , από την Lloyd’s Register Quality Assurance. Τα βιομηχανικά υγρά της 
Cimcool  είναι πιστοποιημένα κατά ISO 14001 από το 1998. 

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης στο Vlaardingen της Ολλανδίας, πληρούν 
τις αυστηρές απαιτήσεις των πιστοποιήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ως μέρος της εταιρικής φιλοσοφίας, όλες οι οργανωτικές δομές της Cimcool 
εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο εγγυάται την δομική προσέγγιση σε 
όλες τις απαιτήσεις των πιστοποιήσεων.

Η Cimcool δεν εφησυχάζεται με τις πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001, αλλά 
συνεχίσει να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Ολες 
οι προσπάθειές της επικεντρώνονται στην ανάδειξη, υποστήριξη και αναβάθμιση 
της ποιοτικής φροντίδας με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Οι ακόλουθοι  μακροχρόνιοι εταίροι είναι μόνο ένα ενδεικτικό μέρος από την 
ομάδα των μεγαλύτερων κατασκευαστών που εμπιστεύονται την Cimcool ως τον 
στρατηγικό προμηθευτή τους στην παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης, αξιοπιστίας, 
ποιότητας και εξοικονόμησης κόστους:

VOLVO
BOSCH

SKF
FIAT

IVECO
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Cimcool Industrial Products B.V.
Schiedamsedijk 20

3134 KK Vlaardingen
Tel +31 (0) 10 460 0660
Fax +31 (0) 10 460 3240

Email info.nl@cimcool.net

www.cimcool.net

GE SUPPLiES
Επίσημος διανομέας σε Ελλάδα και Κύπρο

19ο χλμ Αθηνών – Λαυρίου, Παιανία 19002, Αττική
Τηλ +30 210 66 40 411
Φαξ +30 210 66 40 412

info@gesupplies.gr 

www.gesupplies.gr




