PERSBERICHT
Rhenus Lub Press Office
c/o earnesto GmbH
Marco Wünsch
Hildebrandstr. 24 D
40215 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 (0)211 - 385 44 447
wuensch@earnesto.de

Hoogvlieger en multi-talent:
Vliegtuigonderdelen nog efficiënter produceren
Coolant rhenus TU 43 P Koelsmeermiddel rhenus TU 43 P bewijst
prestatievermogen bij moeilijk te verspanen materialen en is door een groot aantal
bedrijven goedgekeurd voor toepassing in de luchtvaart
Vliegtuigfabrikanten en toeleveranciers van vliegtuigonderdelen weten dat het verspanen van in
de vliegtuigbouw gebruikte hardvaste materialen allesbehalve gemakkelijk is. Van
doorslaggevend belang is dat hierbij de juiste bewerkingsvloeistof wordt gebruikt. Met het
speciale koelsmeermiddel rhenus TU 43 P heeft smeermiddelexpert Rhenus Lub een passende
oplossing paraat. rhenus TU 43 P is door bekende fabrikanten als Airbus, Safran en Bombardier
vrijgegeven voor de luchtvaart en zorgt voor een uitstekende onderdelenkwaliteit. Bovendien
overtuigt dit speciale koelsmeermiddel door zijn goede gereedschapsstandtijden en maakt het
een vlot verlopend en nog efficiënter verspaningsproces mogelijk. En het speelt niet alleen in de
luchtvaart een voortrekkersrol, maar bewijst zich ook in een groot aantal andere branches met
een vergelijkbaar scala aan materialen als een echt multi-talent.

Afbeelding 1: Perfecte prestaties en efficiënte verspaning: rhenus TU 43 P voorkomt vlekvorming op
kwetsbare onderdelen. (bron: Adobe Stock, frog)

Cool blijven bij topprestaties: Kwaliteitsbewaking in de vliegtuigbouw
Vliegtuigelementen eisen het uiterste van gereedschapsmachines. Het voor een breed scala aan
materialen ontwikkelde koelsmeermiddel rhenus TU 43 P gaat deze uitdaging aan. Als echt
multi-talent helpt het gebruikers om een optimale verhouding te bereiken van standtijd,
proceszekerheid en bewerkingstijd – speciaal afgestemd op het veeleisende proces van
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verspaning in de luchtvaart. Concreet betekent dit: het mogelijk maken van hoge snij- en
transportsnelheden bij een tegelijkertijd optimale koeling en betere werkstukkwaliteit.
Illustratief voor het procesoptimaliserend vermogen van het speciale koelsmeermiddel is ook
een voorbeeld uit de praktijk: "Bij het draaien van Inconel nam de standtijd van de gebruikte
hardmetalen wisselplaten met 50 procent toe, waardoor de gereedschapskosten aanzienlijk
konden worden verlaagd", bevestigt Daniele Kleinmann, hoofd Productmanagement
Koelsmeermiddelen bij Rhenus Lub. Een andere eigenschap die in hoge mate bijdraagt tot de
efficiëntie van het speciale koelsmeermiddel is de lage navulconcentratie: waarden van minder
dan 2 procent zijn in dit opzicht heel gebruikelijk. Ook profiteren gebruikers van de stabiele
emulsiestandtijd van meer dan een jaar. Een belangrijke zekerheid voor toeleveranciers van de
luchtvaartbranche zijn de vele vrijgaves van rhenus TU 43 P.

Een multi-talent onder de koelsmeermiddelen voor brancheoverkoepelende
toepassingsgebieden
Behalve in de luchtvaart scoort rhenus TU 43 P ook in andere branches bij de
procesoptimalisering - overal waar slijpen, draaien, boren, frezen of draadbewerking van staal,
edelstaal, aluminium of titanium de uitdaging is. Zo optimaliseert rhenus TU 43 P
verspaningswerkzaamheden in de automotive-. machinebouw- en staalbewerkingsbranche.
Goed om te weten: bij de formulering hebben de smeermiddelspecialisten van Rhenus Lub
bewust gelet op milieubescherming en arbeidsveiligheid. "rhenus TU 43 P bevat geen
bestanddelen die staan vermeld in de SVHC-lijst, is onschadelijk voor de huid en is dankzij de
indeling in watergevarenklasse 1 gemakkelijk in het gebruik", vat Jörg Kummerow, hoofd Globale
Klantontwikkeling bij Rhenus Lub, samen. En dankzij het uitstekende spoelvermogen staat
rhenus TU 43 P borg voor schone machines, gereedschappen en werkstukken, waardoor het
reinigen minder tijd en geld kost.
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Afbeelding 2:
Schone machines
en werkstukken
dankzij het zeer
goede spoelgedrag
van rhenus TU 43
P (bron: Adobe
Stock, Nordroden)

Koelsmeermiddel TU 43 P - het gebruik in een oogopslag
• Materialen: vooral aluminium zoals EN AW 7075, EN AW 6082, titanium
en edelstaal
• Toepassingsgebieden: bewerkingscentra, draai/-freescentra,
draaimachines, slijpmachines
•

Gebruiksconcentratie: tussen 6 en 10%

•

Zeer geringe navulconcentratie tot minder dan 2% mogelijk
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About Rhenus Lub
Rhenus Lub is an international system provider of special lubricants, application support and
process solutions for metal working and metal processing. The company, which was founded in
Mönchengladbach, Germany, in 1882, develops and manufactures water-miscible coolants and
neat oils for demanding machining applications, special products for metal working and special
greases and special oils for lubricating roller bearings and other industrial components. Their
customers include leading companies in the mechanical engineering industry, the automotive
and automotive supply industries, as well as in the roller bearing, food and aerospace industries.
As an innovation leader, Rhenus Lub invests an above-average amount in research and
development, with over 20 per cent of all employees working in this area. Through its subsidiary
companies and other representative partners abroad, Rhenus Lub has a presence in 40 countries
around the world.
www.linkedin.com/company/rhenuslub
www.xing.com/companies/rhenuslubgmbh%26cokg

www.rhenuslub.de

The image material may be used for editorial purposes only, providing that the respective source
is credited. Use is free of charge. However, we ask that you provide us with a copy (for print
media) or notify us (other media, Internet). When using on the Internet, we request that you
provide a link to "www.rhenuslub.de" or mention our Internet site "www.rhenuslub.de" (social
media: #rhenuslub).
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