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Bremer& Leguil GmbH Produkty dla serwisu

Bremer & Leguil opracowuje, produkuje i rozprowadza pod nazwà Rivolta
nowoczesne i bezpieczne produkty dla serwisu, s∏u˝b utrzymania ruchu
i produkcji.

Na ca∏ym Êwiecie zaufa∏o naszym produktom ju˝ ponad 17 000 klientów 
z ró˝nych ga∏´zi przemys∏u, energetyki, przedsi´biorstw komunalnych i innych.
Do pozytywnego odbioru naszych produktów przyczyni∏ si´ ∏atwy sposób
aplikacji oraz nieszkodliwoÊç dla Êrodowiska. Produkty Rivolta 
stosowane przez naszych klientów do mycia oraz utrzymania w nale˝ytym
stanie parku maszynowego i urzàdzeƒ zapewniajà ich bezawaryjnà prac´.

Nasz program produkcji obejmuje:

n Produkty syntetyczne i specjalistyczne 
przyjazne dla Êrodowiska naturalnego 
i dopuszczone do kontaktu z ˝ywnoÊcià.

n ¸atwe w u˝yciu bezpieczne systemy 
myjàce do urzàdzeƒ elektrycznych 
i elektronicznych.

n Produkty specjalistyczne stosowane w obszarze mechanicznym 
np.: zabezpieczenie przed korozjà.

n Silne Êrodki myjàce i usuwajàce zanieczyszczenia na bazie wody 
lub w´glowodorów.

Bez wzgl´du na to czy mamy do czynienia z olejem wielofunkcyjnym, pastà monta˝owà 
lub specjalnym olejem do obróbki skrawaniem, produkty serwisowe Rivolta oferowane
przez firm´ Bremer & Leguil gwarantujà poprawnà prac´ maszyn i urzàdzeƒ.
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Rivolta®– najwy˝sza jakoÊç i doradztwo

Bremer & Leguil GmbH
www.rivolta.de

Specjalistyczne produkty dla serwisu 
w obszarze mechanicznym

n T.R.S. / T.R.S. Plus Delikatne, syntetyczne oleje penetrujàce do luzowania po∏à -

czeƒ gwintowych, smarowania, zabezpieczania, konserwacji 

i wytworzenia poÊlizgu.

n T.F.L. 10 Olej wielofunkcyjny z dodatkiem PTFE.

n T.F.L. 90 Syntetyczny dodatek olejowy z PTFE.

n G.W.F. Ârodek smarny zapobiegajàcy zapieczeniu, zespawaniu, 

stosowany do remontu, monta˝u i prac obs∏ugowych.

n W.A.P. Wysokowydajna bia∏a pasta o szerokim zastosowaniu.

n S.K.S. 40 Uniwersalny olej do obróbki skrawaniem. Nie zawiera chloru.

n S.K.S. 48 Specjalny olej do bardzo trudnych operacji obróbki skrawaniem.

Nie zawiera chloru.

n S.I.L. Silikon w spray’u.

Przedsi´biorstwo i produkty

Ró˝norodnoÊç zastosowania

Prosimy o kontakt

Pragniemy zapewniç Paƒstwu jak najlepszy serwis – je˝eli 
zainteresowani sà Paƒstwo szerszà informacjà o naszych 
Êrodkach smarnych Rivolta, prosimy o kontakt.

Kontakt
Informacje zawarte w niniejszej broszurze sà zgodne z aktu al nym sta-
nem wiedzy technicznej oraz podlegajà sta∏ej wery fikacji. Produkty
opra co wa ne zosta∏y na bazie doÊwia dczeƒ zdobytych podczas wielu
lat wspó∏pracy z zak∏adami prze my s∏owymi. JednoczeÊnie chcàc mieç
pewnoÊç, ˝e na sze Êrodki smarne spe∏niajà Paƒstwa ocze ki wa nia,
zale camy wykonanie odpowiednich testów przed zasto so wa niem ich 
w pro dukcji prze mys∏owej. Nasi specjaliÊci dobiorà najodpo wie dniejszy
dla Paƒstwa produkt, zgodny z pro gra mem produkcji Paƒstwa zak∏adu.

Innowacja to kluczowy czynnik wzrostu wydajnoÊci 
i konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, wp∏ywajàcy bezpoÊrednio na
zadowolenia klienta. Produkty z linii Rivolta firmy Bremer & Leguil
gwarantujà najwy˝szà na rynku jakoÊç, która, dzi´ki ciàg∏ym 
innowacjom, odpowiada najnowszym wymaganiom technicznym.

Od opracowania, przez produkcj´, 
a˝ po bezpoÊrednie zastosowanie produktów
Rivolta – w firmie Bremer & Leguil wszystko 
od poczàtku pochodzi z jednego êród∏a. 

Serwis

Optymalny dobór naszych produktów jest dokonywany przez 
wykwalifikowanych specjalistów B&L. Orientacja na klienta 
przyczyni∏a si´ do wypracowania pozycji lidera w naszej bran˝y.

Oferowany system

Produkty Rivolta, dzi´ki szerokiemu spektrum zastosowaƒ, uzupe∏niajà si´,
stanowiàc kompleksowy program do utrzymania parku maszynowego,
odpowiedni dla ró˝nych ga∏´zi przemys∏u. Gama produktów Rivolta obejmuje
Êrodki myjàce, smary, produkty do zabezpieczania przed korozjà, 
jak równie˝ specjalistyczne urzàdzenia. Na ˝yczenie klienta opracowujemy
indywidualny program stosowania Êrodków do mycia i utrzymania 
w nale˝ytym stanie parku maszynowego.

Nasza filozofia

n MyÊlenie i post´powanie zorientowane na klienta.
n Zaufanie klienta. 
n Bezpieczeƒstwo w ka˝dym aspekcie.
n Najwy˝sza jakoÊç produktu.
n Przestrzeganie wszystkich aspektów bezpieczeƒstwa pracy, 

ochrony Êrodowiska i zdrowia.
n Ciàg∏e innowacje we wszystkich obszarach dzia∏ania.
n Optymalizacja serwisu i fachowe doradztwo

Opracowanie Produkcja Dystrybucja

Rozwiàzania dla ró˝nych 
obszarów
zastosowaƒ

Wasz partner:
• dla serwisu
• dla s∏u˝b

utrzymania ruchu
• w produkcji
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Wszystko z jednego êród∏aPost´p i bezpieczeƒstwo dzi´ki innowacjom

FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

44-101 Gliwice
ul. Kujawska 102
tel. 032 40 12 200
fax 032 40 12 255
e-mail: gliwice@fuchs-oil.pl
www.fuchs-oil.pl



Zabezpieczenie przed korozjà

Smarowanie ∏aƒcuchów i lin

n S.K.D. 16 Czyszczàcy olej smarny.

n S.K.D. 55/170/2000 Ârodek smarny o wysokiej przyczepnoÊci przeznaczony 

do ∏aƒcuchów.

n S.K.D. 3000 Ârodek smarny do ∏aƒcuchów szybkobie˝nych charakteryzujàcy

si´ bardzo du˝à przyczepnoÊcià do powierzchni.

n S.K.D. 240 Olej wysokotemperaturowy do ∏aƒcuchów zgodny 

z lakierami (KTL).

n S.K.M. 17/41/46/56/3010 Olej do ∏aƒcuchów, przyjazny dla Êrodowiska naturalnego 

o szerokim spektrum zastosowania.

Mycie urzàdzeƒ elektrycznych – efektywna praca

Firma B&L oferuje niezawodny system mycia przy u˝yciu specjalistycznych produktów 
oraz przy wykorzystaniu zaprojektowanego specjalnie do tego typu operacji, specjalistycznego
agregatu natryskowego. Sà to produkty wysokiej czystoÊci, prawie bezwonne, 
które nie pozostawiajà ˝adnych Êladów po odparowaniu. Zastosowanie produktów Rivolta 
gwarantuje oszcz´dnoÊç czasu i pieni´dzy zwiàzanych z dodatkowym demonta˝em.

n S.L.X. Super1)/S.L.X. Top1) Wydajny Êrodek myjàcy do wszystkich urzàdzeƒ elektrycznych,

sprz´tu i silników.

n S.L.X. 5001)/S.L.X. 10001) Bezpieczny Êrodek myjàcy do wszystkich urzàdzeƒ elektrycz-

nych i sprz´tu. Mo˝e byç stosowany do urzàdzeƒ b´dàcych

pod napi´ciem2).

n S.L.X. Rapid Ârodek myjàcy w spray’u o du˝ej szybkoÊci dzia∏ania 

do urzàdzeƒ elektrycznych.

n W.S.X. Ârodek zabezpieczajàcy przed wilgocià do urzàdzeƒ 

elektrycznych. (Nie stosowaç do komputera i elementów 

zasilanych napi´ciem w miliwoltach).

n O.C.X. Ârodek usuwajàcy zwiàzki tlenu, wywo∏ujàce zak∏ócenia 

na po∏àczeniach elektrycznych.
1) Wykaz NSF-K2 2) Spe∏nia wymagania EN 50 110-1/-2 (VDA 0105 cz´Êç 100)!

Oszcz´dnoÊç kosztów, pewna ochrona, 
efektywny proces produkcji

n K.S.P. / K.S.P. 130 Ârodek zabezpieczajàcy przed korozjà dajàcy cienki 

prawie suchy film ochronny.

n K.S.P. 204 Olej zabezpieczajàcy przed korozjà do ochrony czasowej.

n K.S.P. 305 Ârodek zabezpieczajàcy 

przed korozjà w spray’u.

n K.S.P. 312 Woskowy Êrodek zabezpieczajàcy

przed korozjà w spray’u.

n K.S.P. 317 Woskowy Êrodek zabezpieczajàcy

przed korozjà do ochrony czasowej.

n K.S.P. 325 Woskowy Êrodek antykorozyjny 

przeznaczony do d∏ugookresowego 

zabezpieczenia elementów.

Ârodki myjàce Ârodki smarne

n S.B.H. 11/ISO VG 22 Oleje hydrauliczne o niskiej lepkoÊci prze -

znaczone do systemów hydraulicznych, np.

Êluzy. Przyjazne dla Êrodowiska naturalnego.

n S.B.H. 23/ISO VG 46 Przyjazne dla Êrodowiska naturalnego oleje

hydrauliczne do urzàdzeƒ stacjonarnych 

i przenoÊnych, np.: platformy za∏adowcze,

podnoÊniki lub windy, itp.

n S.K.M.- oleje obiegowe ISO VG 68/100/150/220/460/680

n S.K.V. 1 and S.K.V. 2 Wydajne oleje spr´˝arkowe.

Smary

n S.K.D. 3400 D∏ugotrwa∏y smar do prowadnic i otwartych przek∏adni z´batych

n S.K.D. 3501 Smar do ∏o˝ysk szybkoobrotowych.

n S.K.D. 3602 Wydajny, nie zawierajàcy sta∏ych dodatków smarnych smar

przeznaczony do silnie obcià˝onych przek∏adni. Odporny 

na wysokie naciski.

n S.K.D. 3800 Biodegradowalny smar do rozjazdów szynowych.

n S.K.D. 3802 D∏ugotrwa∏y smar z dodatkami EP. Przyjazny dla Êrodowiska

naturalnego, ulegajàcy szybkiemu rozk∏adowi biologicznemu. 

n S.K.D. 3817 Przyjazny dla Êrodowiska naturalnego smar do ∏o˝ysk turbin

charakteryzujàcy si´ wysokà wydajnoÊcià.

n S.K.D. 4002 Wydajny smar wysokotemperaturowy do ∏o˝ysk tocznych 

i Êlizgowych.

n S.K.D. 5001/5002 Smary do bardzo wysokich temperatur, odporne na dzia∏anie

agresywnych mediów. Smary ∏o˝yskowe o szerokim zakresie

temperatur.

Ârodki smarne z dopuszczeniem do kontaktu z ˝ywnoÊcià –
GERALYN – posiadajà atest NSF-H1

Ârodki myjàce na bazie w´glowodorów

B&L oferuje uniwersalny program Êrodków myjàcych na bazie w´glowodorów do wszystkich
obszarów produkcji oraz utrzymania maszyn i urzàdzeƒ w nale˝ytym stanie.

n M.T.X. /

M.T.X. 160/100 3)/60 3)/60 forte Paleta Êrodków myjàcych.
3) Wykaz NSF-K1

Wodne Êrodki myjàce

Szeroki program Êrodków myjàcych do wielu zastosowaƒ. Wszystkie produkty sà mieszalne 
z wodà i dzi´ki temu niezwykle ekonomiczne.

n B.R.X. 5014)/6115) Alkaliczne Êrodki myjàce do wszystkich zastosowaƒ

B.R.X. 624/637/648/659 przemys∏owych.

n B.W.R. 2105)/210 phosphatfrei Lekko alkaliczne Êrodki myjàce.

n B.S.E. Odrdzewiacz.

n B.N.L. 848 Neutralny Êrodek myjàcy.
4) Wykaz NSF-A4 5) Wykaz NSF-A1

Ârodki myjàce – specjalny program

Specjalistyczny zestaw produktów do mycia firmy B&L mo˝e byç stosowany w miejscach, 
gdzie zwyk∏e Êrodki myjàce nie spe∏niajà wymagaƒ.

n S.R.K. Wydajny koncentrat myjàcy. Szczególnie polecany do mycia wst´pnego silników
elektrycznych i diesl’a, wymienników ciep∏a, ch∏odnic oleju.

n S.F.R. Specjalny Êrodek myjàcy do form. Efektywnie usuwa z∏ogi polimerowe, ˝ywice 
i pozosta∏oÊci olejowe. Produkt ten stosowany jest do czyszczenia form i narz´dzi 
w automatach wtryskowych i urzàdzeniach do produkcji tworzyw sztucznych 
z rozdmuchem.

n S.K.E. Specjalny Êrodek do usuwania kleju.
n A.C.S. Ârodek myjàcy w spray’u do usuwania kleju i pozosta∏oÊci materia∏ów uszczelnia-

jàcych z powierzchni wszelkiego rodzaju metalu. 
n A.C.S. 3 Uniwersalny Êrodek myjàcy w spray’u do usuwania zabrudzeƒ olejowych, smarów

i innych pozosta∏oÊci z metalowych powierzchni.
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n S.F. Oleje smarne, hydraulika, 
przek∏adnie, spr´˝arki, 
∏aƒcuchy.

n COMP Oleje spr´˝arkowe.
n RCO 68 Olej zi´bniczy.
n SI 350 Olej silikonowy.
n SG 000 P∏ynny smar do maszyn 

pakujàcych.
n SG 0 P∏ynny smar przek∏adniowy.
n SG 2 Smar do ∏o˝ysk tocznych 

i Êlizgowych.
n SG HF 2 Smar o du˝ej przyczepnoÊci

do powierzchni.
n SG MD-2 Smar silikonowy do urzàdzeƒ

nape∏niajàcych.

n SF 5 Syntetyczny olej penetrujàcy
i konserwujàcy.

n F.L.A. Wydajna pasta monta˝owa 
z dopuszczeniem do 
konta ktu z ˝ywnoÊcià do 
wszel kiego rodzaju po∏àczeƒ,
szczególnie do po∏àczeƒ
Êrubowych ze stali 
nierdze wnej.

n FC 11/FC 21 Smar do bardzo wysokich
temperatur.

n SI Silikon w spray’u.

Oleje smarne – hydrauliczne • obiegowe • spr´˝arkowe

SF-oleje smarne / AX, SG.-smary, 
SF, F.L.A.-produkty do konserwacji, pozosta∏e

Ka˝dego dnia kosztowne towary, jak równie˝ precyzyjne maszyny, formy, narz´dzia,
elementy maszyn i urzàdzenia elektryczne muszà byç konserwowane, wzgl´dnie 
czasowo zabezpieczone przed korozjà, która przyczynia si´ do spadku ich wartoÊci.
Dlatego te˝:

• kosztowne maszyny muszà dotrzeç do klienta w stanie nieuszkodzonym
• narz´dzia maszyn do wtrysku tworzyw sztucznych do nast´pnego u˝ycia 

nie mogà posiadaç Êladów korozji, a produkcja powinna przebiegaç bez zak∏óceƒ
• pó∏fabrykaty w trakcie sk∏adowania do nast´pnej obróbki nie mogà korodowaç
• drogie narz´dzia NC zachowujà bezpiecznie swojà funkcjonalnoÊç

Zastosowanie tego inteligentnego systemu zabezpieczajàcego przed korozjà 
zapewni wysokà jakoÊç Paƒstwa produktu.

Gama produktów K.S.P. obejmuje syntetyczne, przyjazne dla Êrodowiska naturalnego 
i proste w u˝yciu produkty zabezpieczajàce przed korozjà, charakteryzujàce si´ 
szerokim spektrum zastosowania.


