
PROSTŘEDKY PRO OBROBNY 

Vážení zákazníci, 

připravili jsme pro Vás nové 

vydání našeho občasníku se 

zaměřením na provozy obro-

ben. I v budoucnu Vás chce-

me touto formou seznamovat 

s novinkami v této oblasti, s 

prodejními akcemi tak aby-

chom pružně reagovali na 

Vaše přání a požadavky 

- FALCON CZECH  

V tomto vydání 

 FALCON CZECH  

 Opravy odlitků a ob-

robků tmelením 

 Likvidace rozlitých 

olejů na pracovišti 

 Chladicí emulze a 

pomůcky pro obrobny 

 Prodejní akce  

Kvalitní chladicí emulze představuje bezproblémový provoz  

FALCON CZECH s.r.o. 
FALCON CZECH s.r.o. je obchodní společnost se zaměřením na zákazníky z ob-

lasti průmyslu, energetiky a ekologie. Účelem tohoto vydání bulletinu je poskytnout 

specializované informace pracovníkům strojírenských provozů se zaměřením na  

obrábění kovů, upozornění na nejprodávanější produkty z nabídky společnosti  a 

na produkty které pomáhají zákazníkům při jejich každodenní práci.   

Naše produkty a služby 

Dodáváme kvalitní produkty, které fungují 

Chladicí emulze : EUCUT a FALCOCUT  jsou značkové kapaliny určené  

pro provozy kteří vyžadují dobrou kvalitu a bezproblémový provoz 

 

Kompozitní kovové tmely :     Diamant metal a Chester Molecular jsou určeny 

pro profesionální opravy odlitků, obrobků, hřídelí, pouzder a všude tam , kde se 

vyžaduje přesnost a preciznost opravy 

Sorpční rohože pro úklid kapalin :    Zajistí čistotu pracoviště 

 dodáváme úklidové rohože a koberce pro likvidaci olejů a emulzí 
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ČISTOTA A ÚKLID VAŠICH PRACOVIŠŤ 

Firma FALCON CZECH s.r.o. je tradičním dodavatelem sorpčních prostředků pro 

likvidaci rozlitých provozních kapalin na vašich pracovištích. Tyto prostředky roz-

dělujeme do dvou skupin, podle způsobu použití a sorpce. 

 Hydrofilní univerzální ( sají vodu a olej )  tyto sorbenty jsou ideální  pro 

likvidaci a prevenci úniků emulzí a olejů na podlahách. 

 Do obroben doporučujeme koberce s maskovacím vzorem. Maskovací 

vzor vytváří pocit neustálé čistoty koberce. Vrchní strana koberce je 
opatřena vrstvou, která umožní nasát kapalinu dovnitř, ale nepustit ji 
ven. Nejprodávanější typy  najdete na www.udrzba.cz . Například : 

 UMKP 4150 - role š 40 cm x 50 m, perforace po 50 cm nasaje 150 litrů 

oleje nebo 100 litrů vody.Získáte 100 útržků za cenu 3 145 Kč bez DPH 

 UMKP 4850 - role š 80 cm x 50 m nasaje 300 litrů oleje nebo 200 litrů 

vody. Získáte 200 útržků za cenu 6 240 Kč bez DPH 

 UP 8124 - 24 kusů sorpčních hadů o rozměru Ø 8 x 117 cm, balení 

nasaje 166 litrů oleje nebo 127 litrů vody za cenu 2 355 Kč bez DPH 

 Hydrofobní olejové sají jen oleje  a jiné uhlovodíky, proto jsou vhodné 

například na likvidaci olejových filmů z nádrží obráběcích strojů. 

 HR 4100 obsahuje 100 kusů útržků 50 x 40 cm o celkové sorpční kapacitě   

126 litrů oleje, za cenu 1 730 Kč bez DPH 

 HSHV 8124 obsahuje 24 kusů sorpčních hadů Ø 8 x 107 cm, balení nasa-

je celkem 41 litrů oleje, za cenu 2 950 Kč bez DPH 

 Dále dodáváme havarijní soupravy pro zabezpečení skladů olejů i vozidel 

Všechny sorpční prostředky jsou zdravotně nezávadné a likvidují se spalováním, 

dle typu nasáté kapaliny. Rádi Vám pomůžeme s jejich výběrem.  

Kovové opravné tmely 

Diamant Plastic  
Jsou nepostradatelným pomoc-
níkem při opravě sléváren-
ských a výrobních vad při obrá-
bění kovů. Tmely je možno 
použít : 

 Bez speciálních znalostí 

 Bez speciálních strojů 

 V libovolném poměru  

Dodáváme v provedení hliník, 
ocel, litina, bronz, mosaz.  

Pro profesionální využití        
100 % obrobitelné  

Typ 4550 - kvalitní sorpční koberec 

Tmely Diamant Plastic Metal jsou nenahraditelnými pomocníky při lepení odlitků 

HSV 8124 -  úniky oleje ze strojů 



Doprovodné 

produkty  

Pro zajištění správné 

funkce chladicích emulzí , 

udržení jejich čistoty , 

správné koncentrace a 

dlouhodobé životnosti 

nabízíme kvalitní  pomůc-

ky a přístroje značek   

Ariana a Schnell Teknik 

za bezkonkurenční ceny 

Směšovač emulzí ST 60  

Oil Skimmer  Typ A 

Refraktometr 

Nabízíme chladicí emulze pro všechny typy obrábění 

Chladicí emulze EUCUT  
Vodou ředitelné  kapaliny určené pro obrábění kovů, s vyjímečnou život-

ností, vynikajícím oplachem a přísadami pro kvalitní obrábění dle typu 

emulze. Jsou navrženy tak, aby velmi dobře zvládaly všechny obráběcí 

procesy a daly se použít na výrobních linkách, CNC centrech i konven-

čních strojích.  

Nejprodávanější emulze EUCUT                           

EUCUT 1231 - lehké až středně těžké obrábění ocele a litiny 

EUCUT 0028 A - chladicí emulze pro obrábění hliníku   

EUCUT 0971 -  pro nástrojárny a těžké obrábění  

S ohledem na úzkou spolupráci s výrobcem ML Lubrication dokážeme 

nabídnout chladicí emulzi vyvinutou podle specifických požadavků našich 

zákazníků. Podrobné informace o chladicích emulzích i dalších produk-

tech najdete na našich stránkách www.udrzba.cz  

http://www.udrzba.cz


Kontakt 

Zavolejte nám a my vám 

poskytneme více informa-

cí o našich službách a 

produktech.  

FALCON CZECH s.r.o. 

Kovářská 106 

440 01 Dobroměřice 

tel : 415 67 0315 

GSM : 603 506 077 

info@udrzba.cz 

Navštivte nás na  : 

www.udrzba.cz 

VYUŽIJTE NAŠE PRODEJNÍ  

AKCE PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY 
V případě, že si objednáte 1 sud 200 litrů chladi-

cí emulze EUCUT 1231, nebo EUCUT 0971,  

dostanete navíc jako dárek  

 směšovač chladicích emulzí ST 60,  

 nebo Oil skimmer Typ A 

 

Zákazníci kteří si objednají 20 litrů balení chladi-

cí emulze EUCUT 1231, nebo EUCUT 0971, 

obdrží navíc jako dárek  

 Řezný olej na závity NICRO 860, 400 ml 

sprej určený pro strojní i ruční mazání závitníků, 

v obtížně obrobitelných kovech 

*** akce platí do 30.6.2015  

 

Firma FALCON CZECH s.r.o. -  Váš dodavatel produktů pro obrobny 

http://www.udrzba.cz

