
Şirket sunumu
İleriye taşıyan yağlama çözümleri

Think Forward



• Hollandalı bir aile şirketidir.
• Wim Horsmans tarafından 1980’de kurulmuştur.
• Kurulduğundan bugüne sürekli ve kârlı şekilde 

büyümektedir.

• Dünya genelinde 135.000’den fazla Interflon 
müşterisi

• Tam 52 ülkede faaliyettedir.
• Dünyaya yayılmış 400 Teknik Uzmanımız 

müşterilerimizin yanındadır.

• Benzersiz MicPol® yağlama teknolojisini 
yaratmıştır.

• Kendine ait  AR-GE ve üretim tesisleri vardır.
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INTERFLON Merkez-Hollanda

https://vimeo.com/346517713


• 2016’dan bu yana faaliyetteyiz.

• Merkez ofis ve depomuz İstanbul’dadır

• Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesinde faaliz. 

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir’de yerleşik 

ekiplerimizle hızlı servis ve destek verebiliyoruz.

• 8 kişilik saha + 1 ofis asistanımızdan oluşan ekibimiz 

her yıl büyüyor.

• Ayrıca Azerbaycan, Gürcistan, Türki Cumhuriyetler ve 

Irak’a da hizmet veriyoruz.
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INTERFLON Türkiye



Yağlamada Mühendislik Çözümleri
“INTERFLON daima müşterisiyle yan yana ve sahadadır”

Müşterilerimizin ihtiyacına göre oluşturduğumuz felsefemiz 5 ana 
noktayı hedefler:

 Sahada ve yerinde vaka tespiti, ile olası iyileştirme fırsatları tespit 
edilir

 Eğitimler, ile operatörlerin/kullanıcıların INTERFLON  teknolojisiyle 
yaptıkları yağlamalar hakkında konularında uzman olmaları sağlanır

 Aktivasyon, ile ilk uygulamalar beraber yapılarak doğru şekilde 
kullanım sağlanır

 Takip ve değerlendirme, ile elde edilen tasarruflar tespit edilmesi 
sağlanır

 Hızlı geri dönüş, ile müşterilerimize olası en çabuk çözüm sunulur



5

INTERFLON Sertifikaları

Gıda, İlaç ve İçecek sanayi ürünleri

Dünyada halen 20.000’den fazla Gİİ üreticisi 
Interflon ile çalışmaktadır

NSF, HACCP, BRC veya IFC gibi kuruluşlar 
tarafından belirlenen sıkı gıda sağlığı ve 
güvenliği gereksinimlerini karşılamakta çözüm 
ortağınızız

Arıza süresini en aza indirmek ve güvenli tesis 
operasyonlarını sağlamak için çalışırız

Gıda işleme ve içecek tesislerinin yüksek 
standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır

NSF’in yanı sıra, Kosher ve Helal sertifikaları
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Her endüstride, her sektörde uygulama

Denizcilik

Metal üretimi ve işleme

Tarım

İmalat sanayi Açık deniz

İş makineleriGıda ve içecek Madencilik

Kağıt üretimi ve matbaaOtomotiv



INTERFLON yağlama ekipmanları
Ürünlerimizle tam uyumluluk, yüksek verim

INTERFLON gres varil 
pompası

INTERFLON Lube-Jet 
Eco, gres spreyleyici

INTERFLON Lube Shuttle gres 
tabancası

INTERFLON tüp pompa
INTERFLON G-Coupler
mandal

INTERFLON Eco 
Dispenser

INTERFLON Tek 
nokta yağlama 
kartuşları

INTERFLON RotaLube

INTERFLON teneke 
gres dolum 
pompası

INTERFLON parça 
yıkama standı



MicPol® Teknolojisine sahip sıvı 
yağlar, gresler, katkılar, vaks ve 
kaplayıcılar

F-Active® Teknolojisine sahip 
temizleyici ve yağ çözücüler

Güvenli ve minimum miktarda 
tüketim için yağlama 
ekipmanları

Sayısız uygulama için optimum sayıda ürün!
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Açıklayıcı 
semboller
Ürünün en çok öne 
çıkan özelliklerini 
vurgular

QR kod
MSDS / TDS / NSF 
belgelerine 
doğrudan erişim 
imkanı

Sıvı Yağlar

Temizleyiciler

Kaplayıcılar
Yağlama 
ekipmanları

Gresler



INTERFLON’a özgü benzersiz MicPol® teknolojisi
40 yılı aşkın süredir Interflon ürünlerini diğerlerinden ayıran teknoloji

MicPol® teknolojimiz nasıl çalışıyor ?

 1. Micronize partiküller: 
Metal yüzeylere mikroskobik ölçekte nüfuz eder.

 (0.02 – 0.15 mikron partiküller) 

 2. Polarizasyon (-) elektrik yükü:
Polarize partiküller yüzeye benzersiz şekilde tutunur.

MicPol® partikülleri her yere nüfuz eder ve 
mükemmel yapışır. 

Bu özelliğini yağ kurusa veya yüzeyden 
kaybolsa bile koruyarak acil durumlarda hayat 
kurtarır!



Eşsiz bir teknoloji!

MicPol® ile yağlama
• Metal-metale teması sıvı yağlardan daha verimli keser
• Yüzeyin havayla temasını keserek korozyona engel olur
• MicPol® sayesinde sürtünme olabilecek en düşük seviyeye 

iner



Yağlamada MicPol® kullandığınızda…

Sağladığı avantajlar:
+ Enerji sarfiyatınız  minimum sürtünmeden ötürü %5 ila %20 arası 

düşer. 
+ Çok daha az yıpranma! Ekipman ömründe uzama ve çok daha az parça 

değişimi.
+ Müdahale ve kesintileriniz ciddi oranda düşer; üretim zamanınız ARTAR.
+ 10 kata kadar uzayabilecek yağlama aralıkları size zaman ve üretim 

maliyetlerinizde tasarruf sağlar.
+ Acil ve sıkışık durumlarda güvenebileceğiniz bir hayat kurtarıcıdır.
+ Standart ürünlere kıyasla çok daha az atık (ISO 14001’e göre)

- Çok daha az plansız duruş, çok daha az bakım maliyeti -

Interflon MicPol® olmadan

Interflon MicPol® ile

Soğukta ilk çalıştırmalarda



MicPol® ile yağlama

Buzdağı teorisi:  
Bakım maliyetleri ve üretim ilişkisi

Yağ maliyeti %5

Yağlamaya bağlı normal bakım maliyetleri %10

Koruyucu ve önleyici bakım maliyeti %15

Üretimin durması                 %45

Tamir, servis ve parça değişimi %25



MicPol® ile yağlama
Web sitemizden bazı ölçülmüş ve tasarruf sağlanmış uygulama örnekleri
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Entegre çözüm firmasıyız
Yağ ikmalcisi değil, Yağlamada Entegre Çözümler Ortağınızız

SEÇ, Enerji Verimliliği, Karbon Ayak İzi Düşürme 
Hedeflerinizde destekçiniziz

Firmanıza özel çözümler üretiyoruz
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INTERFLON ve sosyal medya

www.interflon.com

• Interflon Holland BV
• INTERFLON TÜRKİYE

InterflonLubrication • interflon.official
• interflontr

https://www.youtube.com/user/InterflonLubrication
https://www.interflon.com/
https://www.instagram.com/interflon.official/
https://www.linkedin.com/company/interflon-b.v./



