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EKOMET

Dlaczego ORLEN Oil

Rezultaty i rekomendacja Klienta

Dlaczego EKOMET 
rekomenduje 
współpracę 
z ORLEN Oil

rekomenduje
oleje ORLEN Oil

WIARYGODNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

„Zdecydowaliśmy się na wybór środków smarnych tej marki przede 
wszystkim ze względu na ich wysoką i powtarzalną jakość. 
ORLEN Oil to nie tylko najbardziej rozpoznawalna marka w seg-
mencie olejów przemysłowych, ale przede wszystkim produkty 
gwarantujące optymalną pracę urządzeń.”

– Paweł Ziarno, EKOMET

EFEKTYWNOŚĆ

„Stosowanie produktów ORLEN Oil wpłynęło na poprawę jako-
ści pracy oferowanych przez nas maszyn, dłuższą żywotność 
części eksploatacyjnych, ograniczenie problemów z filtrami, ale 
także na optymalizację procesów produkcyjnych u naszych 
nabywców.”

 · Wysoka i powtarzal-
na jakość produktów 
od sprawdzonego 
dostawcy

 · Realny wpływ 
środków smarnych 
ORLEN Oil na 
jakość pracy maszyn 
i proces produkcji

 · Szybkie i terminowe 
dostawy

http://www.orlenoil.pl/
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EKOMET zajmuje się kompleksową obsługą 
w zakresie sprzedaży, dostawy oraz 
uruchamiania profesjonalnych maszyn do 
obróbki metali, w tym laserów, pras krawędzio-
wych, nożyc gilotynowych, przecinarek i pił ta-
śmowych, wycinarek plazmowo-gazowych i agre-
gatów plazmowych, wiertarek, a także narzędzi 
do pras i nożyc. Prócz tego zapewnia fachowe 
doradztwo techniczne oraz serwis oferowanych 
urządzeń. EKOMET działa na rynku od 1997 roku.

EKOMET poleca
olej hydrauliczny HYDROL L-HL 46 
niezawodny w urządzeniach do obróbki i kształtowania metali

Oleje hydrauliczne HYDROL L-HL 
do hydrostatycznych układów hydrau-
licznych produkowane są w oparciu 
o wysokojakościowe mineralne oleje 
bazowe oraz pakiet dodatków uszla-
chetniających poprawiających własności 
przeciwkorozyjne i przeciwutleniające. 

Oleje przeznaczone są do stosowania 
w nisko i średnio obciążonych układach 
przeniesienia siły oraz napędu i sterowa-
nia hydraulicznego urządzeń z napędem 
hydrostatycznym pracujących w umiar-
kowanych warunkach temperaturowych.

Jakość

klasa jakości wg 
ISO 11158 – HL

Lepkość

ISO VG: 46

Normy, aprobaty, 
specyfikacje

DIN 51524 cz.1, 
NO-91-A231: 1998

PEŁNA SPECYFIKACJA PRODUKTU

WIĘCEJ O FIRMIE

http://www.orlenoil.pl/
http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/Produkty/Strony/HYDROL__L-HL_46.aspx
http://www.ekomet.eu/
http://www.ekomet.eu/
http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/Produkty/Strony/HYDROL__L-HL_46.aspx
http://www.ekomet.eu/

