
BOUW & INDUSTRIE
UW TOTAALLEVERANCIER VOOR



HOOGWAARDIGE SMEERMIDDELEN DIE ‘TEGEN EEN STOOTJE KUNNEN’
Zware belasting en extreme temperaturen vragen om middelen die continuïteit, efficiëntie en betrouwbaarheid waarborgen. Gebruik van het 
juiste smeermiddel speelt daarbij een belangrijke rol. Een uitgebreid pakket minerale en synthetische industriële smeermiddelen die voldoen 
aan alle eisen, zorgen dat optimale smering verzekerd is.

Hoogwaardige smeermiddelen en certificering
Al meer dan 100 jaar richt Kroon-Oil zich uitsluitend op het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige smeermiddelen. Met Kroon-
Oil kiest u voor zeer hoogwaardige, constante en internationaal ISO gecertificeerde kwaliteit, geproduceerd bij onze eigen productie- en 
verkooplocaties in Almelo en Zwijndrecht. 

De full-service leverancier voor uw industrie
Als onafhankelijke producent en totaalleverancier zijn wij bovendien in staat om snel in te springen op marktontwikkelingen. Technische 
trends volgen we op de voet. Daarnaast bedenken we maatoplossingen voor specifieke wensen van onze klanten. Want een technische 
oplossing vraagt om zorg en aandacht. 

ATF

ATF Dexron II-D

HYDRAULIEK

Perlus H 32
Perlus H 46
Perlus H 68

TANDWIELKASTOLIE

Abacot MEP 220 
Abacot MEP Synth 220  
Abacot MEP 460

FOODGRADE

Multi Grease FGG-H1
Multi Lube FGL H1
Q-Aluplex FGS Grease EP2
Perlus FG 32
Inox G13 FG

COOLANT | SCREEN WASH

Coolant -26
Coolant -38 Organic NF
Antifreeze
Screen Wash Concentrated
Screen Wash -20

MOTOROLIE

Armado Synth LSP Ultra 10W-40  
Diesefleet CD+ 15W-40
Emperol Diesel 10W-40
HDX 30

Maestrol (tweetakt)



KOELSMEERMIDDEL | METAALBEWERKING

Emtor
Emtor BL-5400
Emtor UN-5200

VACUUMPOMPOLIE

Carsinus VAC 10W-30
Carsinus VAC 68

DRAADSNIJOLIE | METAALBEWERKING

Espadon ZCZ-1200 
Espadon ZCZ-1500 
Espadon ZC-3300
Espadon ZC-3500

COMPRESSOROLIE

Compressol SCO 46
Compressol H68
Compressol H100

ONTVETTERS | REINIGING | SHAMPOO

Multi Foam Cleaner 
Quick Cleaner XT
Kroon-O-Sol
BioSol XT
Shampoo Wax

KOELVLOEISTOF | LASSEN

Welding Fluid

ISO VG

Espadon ZCZ Espadon ZC

1200 1500 3300 3500

5 32 32 22

Draaien - x x x

Automaatdraaien - x x x

Tappen - x x

Ruimen - - - x

Frezen - x x x

Diepboren - - - -

Tandwiel steken - x x x

Slijpen - - - -

Honen x - - -

Chloorvrij
Nitrietvrij Emtor BL-5400 UN-5200

Draaien +++ +++ +++

Boren +++ +++ +++

Frezen +++ +++ +++

Zagen +++ +++ +++

Slijpen + +++ +

Staal +++ +++ +++

RVS + ++ +++

Koper/messing + ++ +++

Aluminium + + +++

Gietijzer + +++ +



Bag-in-Box
Het milieuvriendelijker alternatief voor de kunststof 
20 liter verpakking. BiB vs. de pail: 40% minder 
volume in opslag, 60% minder restafval, 90% 
minder transportruimte en 100% meer schenk- en 
gebruiksgemak.

Bekijk onze korte introductievideo 
Kroon-Oil Bag-in-Box 20 liter!
[NL & EN beschikbaar]

/kroonoiltv

Foodgrade 
Niet-giftige hoogwaardige smeermiddelen die geen 
gevaar vormen voor de consument.

KETTINGZAAGOLIE (BIO)

Chainlube XS
Chainlube Bio

ALKYLAATBRANDSTOF

Fuel Optimix 2T
Fuel Optimum 4T

VETTEN

High Grade Grease HT Q9
Universal Grease ST Q7
Q-Lithep Grease EP2
Q-Caliplex HD Grease EP2
Caliplex HD Grease EP2
PTFE White Grease EP2
MP Lithep Grease EP2
MoS2 Grease EP2
Witte Vaseline
Multi Purpose Grease 3
Wiellagervet NF
Kogellagervet
Compound OGL

MONTAGEPASTA

Copper + Plus
Ceramic Grease

ALGEMEEN ONDERHOUD

Demi Water
Pneumolube
Handy Oil
Poetsolie
1000+1 Universal
PTO MoS2

SMO 1830
Tefspray PTFE
Vochtverdringer
Industrie Kettingspray
Sillicone Spray
Underbody Coating
Startspray

BEKISTINGSOLIE

Mould 2000



VOOR ELKE TOEPASSING HET JUISTE PRODUCT

MOTOROLIE 
Multigrade en singlegrade motoroliën, voor toepassing in ver-
brandingsmotoren van o.a. stationaire motoren en diverse soor-
ten voertuigen.

ATF
Automatic Transmission Fluid, voor onder andere: aandrijvin-
gen, keerkoppelingen en diverse hydraulische toepassingen zo-
als stuurbekrachtigingssystemen.

HYDRAULIEK 
Hydraulische oliën, leverbaar in verschillende viscositeiten en 
soorten zoals: mineraal, synthetisch, biologisch afbreekbaar, 
detergerend en foodgrade.

TANDWIELKASTOLIE 
Breed assortiment aan tandwielkast-oliën, variërend van milde 
EP gedoopte oliën voor licht belaste tandwieloverbrengingen, tot 
zwaar EP gedoopte oliën voor de zwaarst belaste Heavy Duty 
tandwiel-overbrengingen.

COOLANT | SCREEN WASH
Diverse soorten koelvloeistoffen en ruitensproeier-vloeistoffen. 
Leverbaar in zowel geconcentreerde vorm als voorgemengd met 
water. Kant en klaar voor gebruik.

FOODGRADE
Breed scala aan producten binnen de voedingsmiddelen-indus-
trie, waar incidenteel contact tussen voedingsmiddelen en sme-
ring plaats kan vinden.

DRAADSNIJOLIE | METAALBEWERKING
Pure universele snijoliën, geschikt voor diverse (Heavy Duty) me-
taalbewerkingen en toepasbaar bij verschillende metaalsoorten.

VACUUMPOMPOLIE
Voor de smering van vacuümpompen, beschikbaar in verschil-
lende viscositeiten.

KOELSMEERMIDDEL | METAALBEWERKING
Met water emulgeerbare professionele koelsmeermiddelen met 
lange standtijden. Geschikt voor diverse metaalbewerkingen en 
metaalsoorten.

COMPRESSOROLIE
Voor de smering van o.a. zuiger-, schroef- en schottencompres-
soren. Ook voedselveilige varianten beschikbaar voor toepas-
sing in de voedingsmiddelenindustrie.

KOELVLOEISTOF | LASSEN
Speciale koelvloeistof voor het koelen van vloeistofgekoelde pis-
tolen en toortsen van MIG-MAG en TIG las-apparaten.

ONTVETTERS | REINIGING | SHAMPOO
Uitgebreid assortiment van verschillende soorten reinigers, vari-
erend van koud-ontvetters voor onderdelenreinigers en sneldro-
gende ontvetters, tot shampoo voor het wassen van voertuigen.

KETTINGZAAGOLIE (BIO)
Smering voor de kettingzaag, leverbaar in zowel een standaard 
minerale variant, alsook in een biologisch afbreekbare variant 
voor dagelijks gebruik. 

ALKYLAATBRANDSTOF
Speciale 2-takt alkylaatbenzine met vol-synthetische olie, of pure 
4-takt alkylaatbenzine. Voor gebruik daar waar gezondheid 
van de gebruiker en behoud van gereedschap voorop staat. 

MONTAGEPASTA
Pasta’s die beschermen tegen ‘vreten’ bij montage en geschikt 
zijn voor hoge temperaturen.

BEKISTINGSOLIE
Voor het mooiste resultaat bij het storten van cement met gebruik 
van bekistingen.

VETTEN
Verschillende soorten vetten, bestaande uit diverse combinaties 
van verdikkers en oliën, voor vele toepassingsgebieden.

Bekijk het assortiment voor Bouw & Industrie in deze folder. 
Ga naar www.kroon-oil.com voor meer productinformatie.

ALGEMEEN ONDERHOUD
Zeer uitgebreide lijn met diverse soorten onderhoudsproducten, 
variërend van smeermiddelen voor o.a. het verhelpen van pie-
pend tuinhek, garagezeep voor schone handen, tot absorptie-
korrels voor het opruimen van geknoeide olievlekken op de ga-
ragevloer. 



Kroon-Oil B.V.
P.O. box 149
7600 AC Almelo
The Netherlands

Tel.:  +31(0)546 - 818165
Sales: +31(0)546 - 816184
www.kroon-oil.com
info@kroon-oil.com

OVERIGE WERKPLAATSARTIKELEN

Wegwerpdoeken
Schoonmaakpapier
Vloerkorrels

CLEANSOL

Voor werkplaatsen van industriële ondernemingen is een 
onderdelenreiniger met een koudontvetter een onmisba-
re hulp wanneer bijvoorbeeld reparaties aan machines 
moeten plaatsvinden. Cleansol verwijdert gemakkelijk 
oliën, vetten, vuil, enz. Door het sterk reinigend vermo-
gen, de lage prijs en gerin-
ge verdamping is Cleansol 
zeer economisch in gebruik. 
Kroon-Oil biedt u bij levering 
van nieuwe, schone Cleansol 
(welke wij leveren op basis 
van de door het Ministerie 
van VROM verstrekte ver-
gunningen), een unieke, 
gratis inzamelservice van de 
vervuilde Cleansol. Hierdoor 
bespaart u ook nog eens 
hoge kosten voor de afvoer 
van klein chemisch afval. 

EQUIPEMENT

Wij bieden een breed assortiment aan equipement om 
onze producten op de juiste wijze en zo optimaal mogelijk 
te kunnen gebruiken.

HANDREINIGER

Hansop Yellow is een krachtige, oplosmiddelvrije handrei-
niger voor het verwijderen van zelfs de meest hardnekkige 
vervuilingen aan de handen. Door toevoeging van huid-
beschermende stoffen worden uw 
handen niet ruw of schraal. Het 
product heeft een citrusgeur, is 
oplosmiddelvrij en pH-neutraal. 
Hansop Yellow is veilig te gebrui-
ken voor het verwijderen van olie, 
vet, teer, drukinkt, hars, verf- en 
lijmresten en overig vuil aan uw 
handen.

HANDREINIGER DISPENSER

Dispenser speciaal geschikt voor de 4 liter cartridges 
Hansop White en Hansop Yellow.
De speciale Cartridge Dispen-
ser bevestigt u eenvoudig aan 
de wand. Doordat de dispenser 
meerdere ophangpunten heeft, 
bepaalt u zelf de ophanghoogte.

BOUW & INDUSTRIE


