
Emulze, hydraulické oleje, převodové oleje, mazací oleje a řezné oleje firmy Gotech pro centra Godway

Ceník řezných emulzí dodávaných firmou Gotech pro centra Goodway

produkt název kap balení pro  litiny pro ocele bar.kovy poznámka 

emulze Makromil 100 sud180kg;50kg 68,10;   73,30 6O,6O;65,30 přijatelná přijatelná výborná ne výborná(4-7)výborná(5-9) přijatel(7-9) přijatel(7-9) 0,89 12.258,-

emulze Makromil 200 sud180kg;50kg 72,30;   75,- 65,50;68,- přijatelná dobrá výborná přijatel(3-5)výborná(4-10)výborná(4-6) přijatel(7-9) přijatel(7-9) 0,91 13.014,-

emulze Makromil 300 sud180kg;50kg 58,30;   60,50 52,-;   54,- dobrá výborná výborná přijatel(3-6)výborná(5-12)výborná(5-8) přijatel(9-10)přijatel(9-10) 0,89 10.294,-

emulze Emolin 4OO sud180kg;50kg 93,50;   96,8O 92,60;95,90 výborná dobrá-výb. výborná výborná(3-5)výborná(3-10)výborná(5-9) výborná(9-10)výborná(9-10)dobrá pro CU slit.0,99 16.830,-

emulze Synaxol 100 sud200kg;50kg 61,80  ; 65,90 64,90;69,20 dobrá dobrá-výb. přijatel. ne přijatel(5-10)přijatel(7-10) přijatel(9-10)přijatel(9-10) 1,05 12.360,-

emulze Synaxol 200 sud22Okg,6O kg 79,60   ;82,90 92,30;96,20 dobrá dobrá přijatel. výborná(3-5)přijatel(3-6) ne ne ne 1,16 17.512,-

produkt název kap balení použití

pomoc.přís. Netsol SC 10 l 711,-Kč 0,5-2 čištění a dezinfekce zařízení pracující s emulzí , přimíchat 24 hodin před výměnou emulze 1,03

pomoc.přís. Bodoxin 10 l 0,05-0,15 ochrana emulze před mikrobní infekcí

pomoc.přís. Netsol CL 10 l 0,1-1,0 přísda na zpomalení korozivého účinku

Ceník hydraulických olejů dodávaných firmou Gotech pro centra Goodway

produkt název oleje balení

hydraul.olej hydro HME 32 sud180kg;5O kg 44,50;    51,50 38,80;  44,90 0,87 32,8 produktr Slovnaft8.010,-

hydraul.olej hyd HLP 32 sud18Okg,50kg 40,10;    43,30 35,-     ; 37,80 0,87 32 produkt OMV 7.218,-

hydraul.olej paramo HV 32 sud180kg 48,55 42,2 32 8.739,-

hydraul.olej Mogul HM 32 sud180kg 59,6 51,8 0,87 32,6 10,728,-

Gotech s.r.o, areál Svit, 54.budova 
Václavíček Jaroslav slav tel.734 724 459

cena za kg    
bez DPH   
mn.180 kg  a 
5O kg          

cena za l   
bez DPH  
mn.180kg a 
50 kg

broušen
í      
(konc.
%)

soustr. a 
fréz.   
(koncn.
%)

ezání ř
(konc%)   

hl.vrtání  
 (konc.
%)

závity      
 (konc.
%)

hustota  
   g/cm3

cena za 
sud bez 
DPH

cena za kg 
bez DPH

koncentrac
e v % obj

cena kg bez 
DPH 
mn.180kg; 
50kg

cena k /l  č
bez DPH   
mn.180kg;5
0 kg

hustota      
g/cm3

kinemat. 
Viskozita     
p i 40 °ř

cena za 
180 kg 
bez 
DPH



Emulze, hydraulické oleje, převodové oleje, mazací oleje a řezné oleje firmy Gotech pro centra Godway

Ceník převodových olejů 

produkt název oleje balení

převod.olej Ultrans EP 22O 10 l 626,- 222 0,89

převod.olej  INTRANS 220 10 l 1020,- 22O

převod.olej paramo CPL 22O 10 l 938,-

převod.olej Gear HTS 220 17,7 kg(20l) 1246,- 226 0,9

Ceník mazacíh olejů

produkt název oleje balení viskozita

mazací olej Multi SW 68 180kg;50 kg 50,50 ; 54,50 44,5O  ; 48,10 0,88 68 produkt Slovnaft9.090,-

mazací olej Glide 68 180kg;50 kg 48,50;  51,90 42,90  ;  45,90 0,89 68 produkt OMV 8.730,-

Ceník řezných olejů

produkt název kap. balení pro litiny pro oceli bar.kovy ezáníř hl.vrtání závity poznámka

řezný olej Acticut ME 10 sud 170 kg 55,90; 48,6 výborný výborný ne výborný přijatelný přijatelný ne výborný 0,87 9503,-

řezný olej Acticut ME 15 sud 180 kg 75,50; 68,7 výborný výborný ne ne přijatelný přijatelný výborný dobrý 0,91 13590,-

řezný olej Acticut ME 20 sud 180 kg 67,- 12060,-

řezný olej Acticut ME 25 sud18Okg;50 kg 61,10;64,30 55,-     ;57,90 výborný výborný ne ne výborný přijatelný výborný dobrý 0,9 10998,-

řezný olej Acticut  ME 32 sud180kg,50kg 52,9O;56,20 46,60;49,50 přijatelný dobrý-výbor. ne ne výborný výborný ne přijatelný 0,88 9522,-

řezný olej Acticut ME 37 sud 180 kg 52,8 47,- výborný výborný ne ne výborný výborný ne výborný 0,89 9504,-

řezný olej Polimet ES 56 sud180kg,50kg 138,20;141,70 129,20;132,5 dobrý výborný výborný ne ne ne ne výborný výb.k protah. 0,94 24876,-

řezný olej Polimet HM 32 sud180kg;60l 52,60;55,90 46,10  ;49,- přijatelný přijatelný výborný ne výborný dobrý ne ne 0,88 9468,-

řezný olej Polimet HM 46 sud180kg 51,5 45,4 přijatelný přijatelný výborný ne výborný dobrý ne přijatelný 0,88 9270,-

řezný olej Polimet M 4 sud 170 kg 58,50; 50,3 přijatelný přijatelný výborný výborný přijatelný dobrý přijatelný přijatelný výb.k honování 0,86 9945,-

řezný olej Polimet ME 17 sud 170 kg 57,- 49,- přijatelný výborný výborný dobrý výborný dobrý přijatelný ne ne pro leg.oceli 0,86 9690,-

řezný olej Polimet ME 25 sud180kg;60l 66,30;69,80 59,-    ;62,10 přijatelný výborný výborný ne výborný výborný ne přijatelný výb.k protah. 0,89 11934,-

řezný olej Polimet ME 4 sud 170 kg 60,7 52,8 dobrý dobrý-výbor. výborný výborný přijatelný dobrý přijatelný přijatelný výb.k honování 0,87 10319,-

řezný olej Polimet ME 40 sud180kg;50kg 76,34;79,60 68,70;71,60 dobrý výborný výborný ne přijatelný přijatelný ne přijatelný výb.k protah. 0,9 13741,-

řezný olej Spinol 3 sud 180 kg 38,8 27,1 přijatelný dobrý-výbor. výborný výborný dobrý výborný přijatelný dobrý 0,84 6984,-
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