
 

MOTOREX SWISSCUT ORTHO NF-X 
 
Řezný olej nejvyšších výkonů pro všechny materiály  
 
 
 
Popis 
 
MOTOREX SWISSCUT ORTHO NF-X 10, 15 a 22 
jsou řezné oleje pro nejvyšší výkony, kterými se mo-
hou optimálně obrábět jak vysoce legované druhy 
oceli, tak také barevné kovy a hliník. To je v moderní 
výrobní technologii absolutní novinka. Odpadají tím 
různé nákladné práce jako oddělené výrobní linky při 
smíšeném obrábění, předčasné mytí obrobků 
z barevných kovů, jakož a vzájemné smísení různých 
obráběcích olejů ve výrobním procesu. Tyto řezné 
oleje se hodí zvláště pro vmax-obrábění.  
 
 
Výhody 
 
• vmax-technologie; 
• universální olej pro všechny materiály; 
• masivní zvýšení životnosti nástrojů; 
• optimální povrchy obrobků; 
• řezná data se mohou optimálně přizpůsobit; 
• velmi příjemný k pokožce; 
• málo se odpařuje; 
• nejvyšší hospodárnost. 
 

 
 
 
Oblast nasazení 
 
Řezné oleje MOTOREX SWISSCUT ORTHO NF-X 
byly vyvinuty k tomu, aby bylo možno pokrýt všechny 
materiály, stupně obtížnosti atd. jen jedním druhem 
řezného oleje. Hodí se pro třískově těžko obrobitelné 
druhy oceli, jakož i pro litinu, barevné kovy a hliník. 
 
vmax-technologie 
zvyšování hospodárnosti: 
 

- vyššími řeznými rychlostmi 
- vyšším posuvem, tím zvýšení rychloposuvu 
- lepšími jakostmi povrchu 
- optimálními řeznými daty u všech materiálů 
- x-násobnými životnostmi nástrojů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Technické parametry 
 
Vlastnosti Jednotka Zkouška podle Hodnoty  
SWISSCUT ORTHO NF-X   10 15 22 
Třída viskozity ISO VG ISO 3448 10 15 22 
Barva  ASTM 2 2 2 
Měrná hmotnost při 20°C (g/ml) ASTM D 4052 0,860 0,870 0,880 
Viskozita při  40 °C (mm2/s) ASTM D 445 10 16 24 
Bod vzplanutí (°C) ISO 2592 165 180 200 
Koroze mědi 3 h (100°C) ASTM D 130 1 - 100A3 1 - 100A3 1 - 100A3 
 
 
Třída ohrožení vod: WGK 1 
Kód pro zneškodňování: VVS 1431, EWC 102 107 
    
 
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřící a výrobní tolerance obvyklé 
v oboru. Lze získat bezpečnostní list. 
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