Apresentação

“OVER THE TOP - MULTICUT ULTRA”
ÓLEOS DE CORTE DE ALTO DESEMPENHO BY
A Zeller+Gmelin é uma empresa de óleo mineral de médio porte com afiliadas e parceiros de negócios em
todo o mundo. Como especialista em produtos e serviços inovadores, a Zeller+Gmelin entende como sua
missão a parceria no desenvolvimento e a solução de problemas para seus clientes. Isso se mostra, por exemplo, pelo fato de que, dos 460 colaboradores da fábrica sede em Eislingen, cerca de 20 % são responsáveis
pela pesquisa e desenvolvimento. A empresa Zeller+Gmelin é certificada pela DIN EN ISO 9001:2008 (gestão de
qualidade) e pela DIN EN ISO 14 001:2005 (gestão ambiental).

de aditivo, o tempo de serviço pode ser consideravelmente aumentado.
Em função de sua aplicação universal, são ideais
tanto na indústria de relógios como na tecnologia
médica.

Especialmente no setor de processamento de metal, a
Zeller Gmelin oferece uma gama bastante variada de
produtos em lubrificantes de alto desempenho para
as mais diferentes áreas de aplicação. Para os clientes do setor industrial estão disponíveis, por exemplo,
mais de 700 produtos diferentes, o que torna a Zeller-Gmelin uma distribuidora do sistema. Diferentes
distinções como o prêmio inovação para empresas de
médio porte alemãs (TOP 100), além do prêmio fornecedor do grupo Bosch, já foram concedidas quatro
vezes à Zeller+Gmelin.
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Venda e consultoria
Como competentes interlocutores estão à sua disposição ambos os parceiros de vendas gerenciados por
gerações da mesma família. Uma excelente consultoria e uma grande oferta de serviços completam o
sortimento abrangente de produtos.

Multicut série ultra
Multicut ultra são óleos de corte de alto desempenho
com os quais podem ser processados tanto aços de
alta liga, como aço cromado e titânio, quanto metais
não ferrosos e alumínio. Em função de sua camada
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