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Experts in  
industriële smering
Optimol Lubrication speelt een sleutelrol in het behalen 

van uw productiedoelstellingen door concreet advies 

te verstrekken en concrete oplossingen aan te reiken 

inzake industriële smering. 

ALGEMENE VISIE

Wij stellen de middelen ter beschikking om aanzien

lijke besparingen te realiseren, zonder kwaliteitsverlies 

en met een hogere bescherming van de mechanische 

installaties.

EEN GROENERE OMGEVING

Wij helpen u om de milieunormen na te leven door 

de juiste smeermiddelen te kiezen en daarbovenop 

het verbruik ervan te verminderen.

MEER VEILIGHEID

Tijdens onze werkzaamheden besteden wij voortdurend 

aandacht aan de veiligheid van uw onderhoudspersoneel.

VEEL ERVARING

Ons sterk geïntegreerde en multidisciplinaire team 

kan bogen op 40 jaar ervaring om u te helpen om uw 

doelstellingen te halen. Wij bieden een meerwaarde aan 

2.200 klanten, in Frankrijk, in België en in Luxemburg. 

Optimol Lubrication is actief in alle industriële sectoren.

	
OPTIMOL	LUBRICATION	IS	EEN	

BETROUWBARE	PARTNER		

INZAKE	INDUSTRIËLE	SMERING.	

GRAAG	WORDEN	WIJ	OOK	UW	

PARTNER.
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Verbetering van de 
mechanische onderdelen

Voorbeeld	van	stabilisatie	van	de	pittingevolutie	op	reductor.	
Oorspronkelijke	toestand:	Zware	pitting/afslijting

Toestand	van	de	oppervlakte	na	7	jaar	gebruik		
van	Optigear	BM	320.	Gestabiliseerde	toestand.
De	olie	is	nog	altijd	in	dienst.

BLOOTSTELLING AAN RISICO’S

Alle mechanische onderdelen (tandwieloverbren

gingen, lagers, kettingen, kabels, koppelingen, 

geleiders, bandages, …) worden blootgesteld aan 

gebruiksomstandigheden die er de mechanische 

eigenschappen van veranderen:

• Absorptie van buitengewone belastingen: tijdens 

de inloopperiode, bij overbelastingen, schokken 

en trillingen, frequente onderbrekingen en her

starten.

• Tekort aan of onzuiverheid van de smeermiddelen.

• Vijandige omgevingen: chemische agressie, stof, 

water, hoge temperaturen, …

Zonder aangepaste voorzorgsmaatregelen kunnen 

deze verschijnselen er toe leiden dat het onderdeel 

stukgaat.

GEVOLGEN VOOR DE ONDERDELEN

• Afschuring, of verwijdering van metaaldeeltjes op 

de oppervlakte van de onderdelen. Dit verschijnsel 

is het gevolg van overbelastingen, ontoereikende 

smering of onzuiverheden in het smeermiddel en 

ligt aan de basis van destructieve invretingen.

• Pitting en afschilfering, die op vermoeidheids

slijtage wijzen, vooral in de lagerwrijvingszones.

• Contactcorrosie (fretting corrosion).

	
DE	SMEERMIDDELEN	VAN	

OPTIMOL	LUBRICATION	BEPERKEN	

SLIJTAGEVERSCHIJNSELEN	EN	

VERBETEREN	DE	STAAT	VAN	DE	

OPPERVLAKTE,	IN	HET	BIJZONDER		

BIJ	PITTING	EN	AFSCHILFERING.
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PRINCIPE

• Aftopping van de oneffen pieken

• Additieven zwavel en fosfor

NADELEN

• Korte verversingsintervallen

• Loskomende metaaldeeltjes

• Schuurslijtage

• Beperkte belastingsdruk

• Vergroting van de speling

• Doorlopende chemische werking

PRINCIPE

• Aftopping van de oneffen pieken

• Bescherming door afzetting van gelamelleerde 

partikels (MoS
2
), of bolvormige partikels (grafiet, 

teflon)

NADELEN

• Korte verversingsintervallen

• Loskomende metaaldeeltjes

• Schuurslijtage

• Beperkte belastingsdruk

• Vergroting van de speling

• Niethomogene mengeling

• Verhindert een goede oliecirculatie

• Duur voor degelijke kwaliteit

De meest gekende  
types additieven
De ‘extreme druk’-techniek 
(EP)

De techniek van de vaste smeermiddelen: 
EP-additieven en vaste additieven 
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ENGINEERING VAN OPPERVLAKKEN

MFT®smeermiddelen (MicroFluxTrans [Triple Action 

NonSacrificial]) bevatten additieven zonder vaste 

deeltjes en beschikken over een unieke Plastic  

Deformation (PD)eigenschap.

Hun materiaal besparende fysischchemische inwerking 

werkt preventief en curatief. De contacten tussen de 

ruwheidspieken brengen de energie voort die nodig 

is om de additieven te laten reageren:

• verspreiding over de oppervlakte in het materiaal

• eutectische reactie die de plastische vervorming 

door microflow mogelijk maakt

Dit leidt tot: 

• minder wrijvingen

• groter draagvlak

• betere verspreiding van de belastingen

• minder oppervlaktemoeheid

• verlaging van de temperatuur met 510 %

• minder energie en onderhoudskosten

In vergelijking met andere additiveringswijzen is de 

MFT®PDtechniek de enige die in staat is om:

• beschadigde oppervlakken te vernieuwen  

(tandwielsystemen, lagers)

• te werken zonder dat er materiaal verloren gaat

• de oppervlakken in hoge mate te verzachten en 

daardoor de reactie stop te zetten wanneer de 

pieken geen contact meer maken 

• heel hoge belastingen te weerstaan

• ieder verschijnsel van slijtage aan het oppervlak 

(pitting, afschilfering) te stoppen en te elimineren

• de levensduur van de onderdelen aanzienlijk te 

verlengen

• het smeermiddel te laten werken over een breed 

viscositeitsbereik van de olie, zodat het zich aan 

de belastingen kan aanpassen

Vorming	van	een	beschermende	laag	op	
de	oppervlakken	die	aan	wrijving	worden	
blootgesteld

Chemische	verspreiding	van	de	additieven	
van	de	beschermende	laag	onder	invloed		
van	de	belastingen

Samendrukking	en	plastische	vervorming	
zonder	dat	daarbij	materiaal	verloren	gaat

A B

EUTECTISCH PUNT

+

Temperatuur

		DE	BETROUWBAARHEID	VAN	DE	

MECHANISCHE	ONDERDELEN	WORDT	

BEREIKT	DOOR	DE	VERGROTING	

VAN	DE	DRAAGVLAKKEN,	EEN	

AANZIENLIJKE	VERLAGING	VAN	DE	

TEMPERATUREN	EN	HET	OPVANGEN	

VAN	HEEL	HOGE	BELASTINGEN.

De oplossing van Optimol: 
de MFT	®	PD -technologie
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Uw voordeel:
Betrouwbare Oplossingen

Smering	met	standaardsmeermiddel Smering	met	Optimol	Lubrication-smeermiddel

MINDER SLIJTAGE

De producten van OPTIMOL Lubrication maken  

het mogelijk om de staat van de mechanische  

onderdelen te verbeteren die worden blootgesteld 

aan wrijving en buitengewone belastingen. Ze  

verbeteren de microgeometrie van de oppervlakten, 

verminderen de slijtage en beperken de onder

houdsinterventies.

BESPARINGEN

De aanzienlijke besparingen die worden gerealiseerd 

door OPTIMOL Lubrication, worden verkregen door 

een vermindering van de smeer en verversings

frequenties, in een verhouding van 3 tot 5 in vergelijking 

met de traditionele producten. Vervanging van de  

onderdelen wordt voorkomen, net als de arbeidskosten 

die eruit voortvloeien. Gevoelige daling van de niet

geplande productieonderbrekingen welke resulteren 

in een hogere productiecapaciteit, dankzij minder 

machine stilstand.

EEN LAGE IMPACT OP HET MILIEU

De beperking van de verversingsfrequenties zelf,  

leidt tot een vermindering van afval.

EEN OP DE INDUSTRIËLE BEHOEFTEN  

AF GESTEMDE OPLOSSING

OPTIMOL Lubrication is bekend geworden dankzij de 

oplossingen die de onderhoudskosten verminderen 

voor mechanische onderdelen die onder zware 

omstandigheden werken.

		DOOR	TE	KIEZEN	VOOR	OPTIMOL	

LUBRICATION,	MOETEN	DE	

SMEERMIDDELEN	MINDER		

VLUG	WORDEN	VERNIEUWD.
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SMEERMIDDELEN VOOR 
AGRESSIEVE OMGEVINGEN

OPTIMOL Lubrication heeft een volledig assortiment 

producten ontwikkeld die zijn afgestemd voor gebruik 

bij hoge temperature of agressieve chemische om

gevingen.

BIOLOGISCH AFBREEKBARE 
SMEERMIDDELEN

In het kader van steeds strenger wordende milieueisen 

ontwikkelt OPTIMOL Lubrication geleidelijk een 

gamma biologisch afbreekbare producten die worden 

gekenmerkt door prestaties die vergelijkbaar zijn 

met die van EPproducten.

SMEERMIDDELEN VOOR  
DE VOEDINGSSECTOR

OPTIMOL Lubrication voldoet aan de homologa  tie

eisen voor de voedingssector, de farmaceutische 

sector en de cosmetische sector aan de hand  

van een volledig assortiment producten met  

H1certificering.

SPECIALE PRODUCTEN

Om het hoofd te bieden aan aggressieve omgevingen 

(contactcorrosie, fretting corrosion) biedt OPTIMOL 

Lubrication een assortiment speciale producten aan:

• montagepasta’s, pastawhite, …

• suspensies en poeders

Producten voor  
speciale toepassingen



STEENGROEVEN
 

TOEPASSING

16 lagers van 2 gesmeerde Chauvinzeeftapijten  

in oliebad

PROBLEMEN

•  Aantasting van de lagers 

(aanzienlijke afslijting)

• Om de 2 jaar de lagers vervangen

• Om de 6 maanden olie verversen

OPLOSSING

Gebruik van Optimol Optigear BM 150olie 

RESULTATEN 

• De lagers houden het tot 4 jaar uit 

• Verdubbeld verversinterval  

(verversing gebeurt een keer per jaar)

BESPARING

Winst van 45 % op het budget

Voor	Optimol	
Lubrication

Oplossing	Optimol	
Lubrication

Vervangen  

van de lagers

2 jaar 4 jaar

Kost van  

de lagers

1.400$ x 16/2 jaar 

= 11.200$/jaar

1.400$ x16/4 jaar 

= 5.600$/jaar

Vervangtijd  

van de lagers  

(6 personen ge

durende 7,5 dagen)

7,5 dagen x 8u  

x 6p x 30$/u  

= 10.800$/2 jaar 

of 5.400$/an

7,5 dagen x 8u  

x 6p x 30$/u  

= 10.800$/4 jaar 

of 2.700$/jaar

Verversen van  

de olie

2 x/jaar 1 x/jaar

Hoeveelheid olie 110l. 110l.

Kost van de olie 110l. x 1,2$/l. 

x 2 = 264$/jaar

110l. x 9$/l. 

= 990$/jaar

Ververstijd 30$/u x 4u  

x 2 = 240$/jaar

30$/u x 4u  

= 120$/jaar

Totaal budget 17.104$/jaar 9.410$/jaar

Gerealiseerde 

winst

 7.694$/jaar		

of	45%
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Optimol	Lubrication	is	aanwezig	in	de	belangrijkste	industriële	
sectoren.	De	resultaten	die	onze	klanten	behaalden	zijn	heel	
opmerkelijk,	zowel	op	vlak	van	budgettaire	besparing	als		
op	het	vlak	van	het	verminderen	van	de	productieonderbrekingen.

Referenties in alle 
industriële sectoren



DRAADTREKKERIJ

TOEPASSING

Draadtrekkerijreductor

PROBLEMEN 

• Enorme lasten

• Breken van tandwielen

• Afslijting op tandwielen

• Frequent verversen, ongeveer om de 2000 u  

(1 jaar)

OPLOSSING 

• Vervangen van de standaardEPolie door  

hoog waardige Optimol Optigear BM 100olie

• Opvolging door analyse

RESULTATEN

• Geschatte besparing van 30 % over 4 jaar

BESPARING

Voor	
Optimol	

Lubrication

Oplossing	
Optimol	

Lubrication

Totaal 1e jaar 129,25 $ 367,50 $

Totaal na 5 jaar 517,00 $ 367,50 $

Gemiddelde  
jaar lijkse kostprijs 
over 4 jaar

129,25 $ 91,88 $

Jaarlijkse besparing 
over 4 jaar

   30 %

AUTOMOBIEL / CARROSSERIE
 

TOEPASSING

ABBrobotten type 6400/6600

smeren van de scharnierassen

PROBLEMEN

• Frequent smeren

• Tussenkomst bij machine stilstand

• Dure procedure

OPLOSSING

• Gebruik van kwaliteitsvol smeervet Optimol 

Longtime PDO

• Opvolging via analyse

RESULTATEN  

• Behoud van de kenmerken van het Optimolvet 

over een periode van meer dan 10 jaar

• Het aantal smeerbeurten vermindert tot 3  

beurten (aanzienlijke besparing op onderhoud)

• De assen breken veel minder

BESPARING

• 250 robotten hebben elk 6 assen

• Kosten van het smeermiddel: 600 $ per robot,  

of 150.000 $ voor het park

• Kost van de arbeid: 8 u x 44 $/u = 352 $/robot,  

of 88.000 $ voor het park

• Totale kost per smeercampagne: 238.000 $

• Gering aantal assen vervangen in deze periode 

(ong. 10), tot 5.000 $/stuk

BESPARING	OP	SMERINGEN	IN	TIEN	JAAR	TIJD:		

714.000	$
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Kwaliteitsvolle  
oliën

Omschrijving	(1)

Additieven	(2)

Viscositeit		

basisolie	bij	

40°C	(mm3/s)

Type	olie Temperaturen	

(°C)	(3)

Toepassingen Gebruiksomstandigheden

OLIËN	VOOR	TANDWIELSYSTEMEN

Optigear BM
MFT®PD

68 tot 3.000 mineraal 25 tot +90
tandwieloverbrengingen, worm en wormwielen, 
tandwielkoppelingen, lagers

temperatuur continu < 70 °C,  
heel zware belasting, beschadigde  
vertanding (pitting, afschilfering)

Optigear Synthetic X
MFT®PD 

100 tot 680 PAO 30 à +95 tandwieloverbrengingen 
breed temperatuurbereik,  
hoge belasting

Optigear Synthetic 800
EP/AW

100 tot 2.200 polyglycol 40 tot +120
worm en wormwielen, tandwieloverbrengingen, 
tandwielkoppelingen

temperaturen > 90 °C,  
pieken tot 160 °C

Optigear Synthetic RO
MFT®PD

32, 150 & 220 PAO 40 tot +90
tandwielen, robots, aandrijvingen spoorwegverkeer, 
kegelwielreductoren, offset hypoïd

alle soorten rollagers, met zware  
belasting bij hoge en lage temperaturen

MA GM 969/320
EP + antilek

320 mineraal 10 tot +80 tandwieloverbrengingen, lagers
temperatuur continu < 70 °C,  
olielek ter hoogte van lager, carter

KETTINGOLIËN

MA CH 22
EP + vaste stoffen

22 mineraal 40 tot +90 alle soorten kettingen normale tot stoffige omgeving

Viscogen KL
EP/AW

31 tot 3.500 ester 40 tot +240 alle soorten kettingen temperatuur tot 240 °C

Tribol SHF
EP/AW

185 semisynth. 25 tot +180 alle soorten kettingen spray, heel vochtige omgeving, water

OLIËN	VOOR	DE	VOEDINGSSECTOR

Optileb DAB 8 40 witte olie 10 tot +80 alle snijsystemen en algemene smering olie voor de voedingssector NSF (H1)

Optileb GT
EP/AW

100 tot 680 PAO 20 tot +110 tandwieloverbrengingen en lagers olie voor de voedingssector NSF (H1)

Optileb GT 1800 
EP/AW

235 polyglycol 20 tot +110
tandwieloverbrengingen,  
worm en wormwielen, lagers

olie voor de voedingssector NSF (H1)

Optileb CH
EP/AW

32 tot 1.500 PAO 60 tot +200 ketting olie voor de voedingssector NSF (H1)

Optileb HY 
AW

15 tot 68 PAO 40 tot +110 hydraulisch systeem olie voor de voedingssector NSF (H1)

BIOLOGISCH	AFBREEKBARE	HYDRAULISCHE	OLIE

Performance Bio CH ESU 150 150
synthetische 

ester
30 tot +140 ketting

maximale smeering, zeer hoge  
weerstand tegen oxidatie,  
biodegradeerbaarheid >80%

Performance Bio GE 220 ESS 220
synthetische 

ester
20 tot +90

tandwielen, goedkeuring van alle grote fabrikant
en van tandwielkasten, kogel, rol, en glijlagers

biodegradeerbaarheid >80%,   
hoge belasting (FZG >12)

PASTA’S

MA Paste White T
vaste stoffen

172 mineraal 30 tot +250 mechanische assemblage uitstekende waterbestendigheid

MA Paste PL
MoS

2

94 mineraal 30 tot +450 tandwielen, glijlager en geleidingen voor smering van onderdelen

MA Paste TA
zilver vaste stoffen

165 synthetisch 40 tot +1.100 schroefverbindingen en mechanische assemblage hoge temperaturen

(1) MA = MolubAlloy 

(2) EP = Extreme Pressure; AW = Antiwear; MFT PD = MicroFluxTrans Plastic Deformation; TGOA = Tribol Gear Oil Additive 

(3) Temperaturen afhankelijk van de viscositeit van de olie
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Kwaliteitsvolle  
vetten

Omschrijving	(1)

Additieven	(2)

Grade

NLGI

Zeep Basisolie Viscositeit		

basisolie	bij	

40°C	(mm3/s)

Temperaturen	

(°C)	(3)

Toepassingen Gebruiksomstandigheden

VETTEN	VOOR	LAGERS

Tribol GR 100 PD
MFT®PD

00 tot 2 lithium mineraal 95 of 130 35 tot +140
lagers, koppelingen,  
tandwielsystemen met vet, geleiders

extreme belasting en snelheid
schokken, trillingen

Tribol GR 400 PD
MFT®PD

2 & 3 lithium mineraal 400 30 tot +140
lagers, glijlagers, koppelingen  
en stangkoppelingen

hoge belastingen, schokken, 
gedeeltelijke rotatie, vochtigheid

Tribol GR 13502,5 PD
MFT®PD

2,5 lithium mineraal 1.350 10 tot +140
lagers, glijlagers, koppelingen  
en stangkoppelingen

lage snelheden, hoge belastingen, 
schokken, stoffige omgevingen, 
vochtigheid

Tribol GR 4020 PD
TGOA

1 & 2
lithium 

complex
mineraal 220 & 460 20 tot +140 lagers, glijlagers, koppelingen breed temperatuurbereik

MA 777 NG
EP + vaste stoffen

1 & 2 lithium mineraal 860 30  tot +140
alle type rollagers, glijlagers, spindels, 
kruiskoppelingen, open vertandingen, 
nokken, wikkelklauwplaten

zware tot middelzware  
belasting, lage snelheid

MA 860
EP + MoS

2

0 tot 2
lithium 

complex
mineraal 150, 220 & 460 30 tot +150

lagers, koppelingen, geleiders, 
scharnieren

hoge belasting, warme  
omgeving, vochtige omgeving

Tribol GR ES 2
EP

2 polymeer PAO  30 tot +100
glijlagers, lagers, lineaire geleiding, 
tandlatten, klauwplaten van 
werktuigmachines

bestendig tegen metalworking 
vloeistoffen, rationalisatie van  
de vetten, hoge belasting

VETTEN	VOOR	DE	VOEDINGSSECTOR

Optileb GR UF
vaste stoffen

00 tot 2
aluminium 
complex

PAO 435 tot 544 40 tot +140 alle type lagers
lage tot middelhoge  
snelheden NSF (H1)

Optileb GR 8232
vaste stoffen

0 tot 2
aluminium 
complex

witte olie 192 15 tot +135 lagers, scharnieren
hoge temperatuur, gecentraliseerd 
systeem, NSF (H1)

BIOLOGISCH	AFBREEKBAAR	SMEERVET

Performance Bio GR 9488
EP/AW

1 anorganisch ester 500 20 tot +140 lagers, glijlagers, nokkenas
biologisch afbreekbaar smeervet bij 
hoge belastingen, uitstekend bestendig 
tegen afwassen, stoffige omgevingen

VETTEN	VOOR	GEBRUIK	BIJ	HOGE	TEMPERATUREN

Tribol GR HT 2
EP/AW

2 anorganisch mineraal 460680 20 tot +160 alle type lagers hoge temperatuur

Tribol GR XT 2 HT
EP/AW

2 polyurea PAO 270 25 tot +180 alle type lagers
hoge temperaturen,  
agressieve omgeving

MA 1000 HT
EP + vaste stoffen

1 organisch synth. 540 40 tot +210 alle type lagers
hoge temperaturen, lage snelheden, 
extreme belastingen, trillingen

VETTEN	VOOR	OPEN	TANDWIELSYSTEMEN

Tribol OG 5000
TGOA

0
aluminium 
complex

mineraal 490 30 tot +120 open tandwielsysteem
hoge belastingen, zelfs bij lage  
temperaturen verstuifbaar

MA OG 936 SF
EP + vaste stoffen

0 lithium mineraal
2.200 (NG)

2.030 (Heavy)
5 tot +80 open tandwielsysteem

hoge belasting, stoffige omgeving,
gecentraliseerd systeem

MA OG 97902500 0
EP + vaste stoffen

0 anorganisch semisynth. 2.500 20 tot +90 open tandwielsysteem zeer zware belastingen

MA OG 8031/300000
EP/AW + vaste stoffen

0 anorganisch mineraal 3.000 +2 tot +120
open landwielsystemen,  
schroefspillen, glijlagers

stoffige omgeving

Viscogen 0
MFT + solides

0
aluminium 
complex

mineraal 150 20 tot +125
open vertandingen, nokkenassen, 
tandlatten, kabels, geleidingen

beschadigde oppervlakken, zware 
belastingen, spatsmering of verstuiven 

(1) MA = MolubAlloy 

(2) EP = Extreme Pressure; AW = Antiwear; MFT PD = MicroFluxTrans Plastic Deformation; TGOA = Tribol Gear Oil Additive 

(3) Temperaturen afhankelijk van de viscositeit van de olie
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FRANKRIJK
Optimol France sarl

B.P.	50146

8,	avenue	Saint-Rémy

F	-	57603	Forbach	CEDEX

FRANKRIJK

Tel.:	 +33	(0)3	87	87	88	45	

Fax:	 +33	(0)3	87	84	58	51

BELGIË & LUXEMBURG
Optimol Tribotechnik nv/sa

43	Bollinckxstraat

B	-	1070	Brussel

BELGIË

Tel.:	 +32	(0)2	559	77	20	

Fax:	 +32	(0)2	522	32	66

info@optimol-lubrication.com

www.optimol-lubrication.com

Fotos Crédits: Optimol, www.dreamstime.com, www.istockphoto.com, www.shutterstock.com

Luchtvaarttechniek

Hout

Energie	/	windturbines

Mechanica

Textiel

Voeding

Chemie	en	plastic

Milieu

Papier	/	karton

Glas

Automotive

Cementfabrieken	/	steengroeven

Haveninstallaties

Pharma

Staalindustrie	/	Metaalindustrie
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