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AEROTEC GROUP a.s.

- Výrobce produktů značky AEROTEC®


- 100% česká společnost 

- 100% výroby na území České republiky (Nové Město nad Metují, Polička)


- Obchodně působí na území České republiky, obchodní zastoupení ve Slovenské 
republice, Rakousku, Austrálii, Novém Zélandu, Thajsku a Indonésii


- Držitel certifikátu ISO 9001:2015: Výroba, vývoj a distribuce speciálních maziv, 
čističů a mycích přípravků


- Držitel Osvědčení SZÚ č.170061 o shodě s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č.1935/2004



AEROTEC® Metal Conditioner

- Nosná technologie všech maziv AEROTEC® 

- Snižuje tření kov-kov až o 80%


- Syntetický polymer tvořící chemickou vazbu s povrchem kovu, vytvářející 
extrémně odolný molekulární koberec 

- Využívá provozní kapaliny a maziva (oleje, plastická maziva, naftu, kerosin, 
atd.) jako dopravní médium 

- Nemění fyzikální ani chemické vlastnosti provozních kapalin 

- Uzavírá kovový povrch a chrání jej proti působení vnějších činitelů (vlhkost, 
voda, slaná voda, rostlinné šťávy, prach) 

- Ve spojení s provozní kapalinou či mazivem je účinek přenášen do celého 
ošetřovaného mechanismu


- Snižuje opotřebení, prodlužuje životnost, minimalizuje riziko přehřívání, 
chrání proti korozi, snižuje spotřebu energií a PHM



Metal Conditioner - využití

- Spalovací motory 

- Převodovky 

- Hydraulické systémy 

Benefity:  

- Snížení opotřebení vačkových ložisek, hřídele, hlavních ložisek, pístních kroužků

- Vyčištění od usazenin, zprůchodnění mazacích kanálů

- Ochrana periferních částí systému

- Zvýšení spolehlivosti a účinnosti (v průměru až o 7%) 
- Snížení spotřeby energií a paliv



AEROTEC® PENESAL Spray

- Penetrační, mazací a impregnační sprej


- Vysoká penetrační schopnost, díky které proniká snadno do špatně dostupných 
míst (zaseklé zámky, čepy, panty, šrouby, řetězy, atd.)


- Díky obsahu AEROTEC® Metal Conditioner velmi vysoká domazávací výkonnost


- Nízká viskozita kapaliny (vhodný pro mazání segmentů o nižší 

    až střední obvodové rychlosti)


- Impregnuje a chrání povrch proti korozi


Využití: 

- Uvolnění a povolení zaseklých a zarezlých mechanismů

- Lineární vedení (posuvy dveří), vodící čepy, panty




AEROTEC® ULTRASIL Spray
- Ultra mazací montážní sprej


- Extrémně vysoké mazací schopnosti, vysoká přilnavost, vysoká odolnost vůči 
tlakům a teplotám


- Ideální pro ošetřování a impregnaci při kompletaci a sestavování dílů strojních 
soustav  (GO, nová výroba)


- Vysoká viskozita kapaliny (vhodný pro mazání segmentů o vysoké obvodové 
rychlosti)


- Impregnuje a chrání povrch proti korozi


Využití: 

- Vysokootáčkové řetězy, kardanové hřídele

- Vrtání a řezání kovu, závitování (snižuje odvalovací odpor špon)

- Samomazná ložiska

- Ošetření dílů při kompletaci (převodovka, kompresor, …)



AEROTEC® LA2

- Vysokoteplotní a vysokotlaká plastická maziva třídy NLGI 2


- S obsahem EP částic a AEROTEC® Metal Conditioner


- Vhodné pro střední až vyšší obvodové rychlosti


- Vysoká antikorozní ochrana, přirozené hydrofobní, vysoce odolné vysychání


Využití: 

- Ložiska, čepy - nakladače, manipulátory



AEROTEC® LC2

- Vysokoteplotní a vysokotlaká plastická maziva 

- S obsahem EP částic a AEROTEC® Metal Conditioner, třída NLGI 2


- Vhodné pro vysoké obvodové rychlosti


- Vysoká antikorozní ochrana, přirozené hydrofobní, vysoce odolné vysychání


- LC2 je díky lithnému komplexu stabilní do 160 stupňů Celsia 

Využití: 

- Ložiska šnekových dopravníků, homogenizérů

- Drtičky odpadu ve spalovnách odpadů




REFERENCE
Innogy a.s. - divize KVET 26 KGJ 

MND a.s. 
Farma Basařovi s.r.o. - 1 KGJ 

AGM BPS Moravská Třebová s.r.o. - 2 KGJ 
TH Prachatice s.r.o. - 2 KGJ 
BPS Hejtmánkovice - 4 KGJ 

BEST a.s. - 7 výrobních provozů 
JUTA a.s. - 4 hlavní výrobní závody 

Metrostav a.s. - důlní divize č.11 
OEZ a.s. (Siemens) 

Vítkovice Hammering a.s. 
IVAR CS spol. s.r.o. 

KOBIT Jičín a.s. 
KM Racing, Martin Macík - 4x Rally Dakar 

PRAGA cars – Karel Loprais – 2x Rally Dakar 
MILATA Technology s.r.o. 

THIMM Obaly k.s. 
Integraf s.r.o. Náchod 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
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