
 
 
 

Dlaczego Ultracut 370 ? 
 
Kalkulacja ekonomiczna: 
Ponoszone koszty związane z produkcją przy użyciu chłodziw emulgujących : 

1. Koszty zakupu w danym okresie czasu 
2. Koszty utylizacji w danym okresie czasu. 
3. Koszty wymiany i czyszczenia. 
4. Koszty związane z różną szybkością zużywania się narzędzi skrawających. 

 

Przykładowe porównanie kosztów emulsji. 
 
ULTRACUT 370     cena 4500 zł co daje  za litr  22,50zł 
Dobry półsyntetyczny    cena 3500 zł co daje za litr  17,50zł 
Wysokiej jakości    cena 4000 zł co daje za litr  20,00zł 
Najtańszy 100% mineralny   cena 1000 zł co daje za litr   5,00zł 
 
 
Koncentrat proponowany przez naszą firmę jest najdroższy! 
Koncentraty zgodnie z zaleceniami producentów dodaje się do wody w określonej proporcji, aby 
otrzymać odpowiednią emulsję do obróbki: 
 
ULTRACUT 370  (zalecane stężenie 1,5%÷ 2,2%)   - zakładam   2,2% 
Dobry półsyntetyczny (stężenia stosowane w zakładzie 4÷8%) - zakładam   4,0% 
Wysokiej jakości  (stężenia stosowane w zakładzie 3÷5%) - zakładam   3,0% 
Najtańszy   (zalecane stężenie 5÷15%)   - zakładam 10,0% 
 

Pkt.1 
Cena 1 litra gotowej emulsji: 
 
ULTRACUT 370 (   2,2%)  22,50zł x   2,2% = 0,49 zł 
Dobry półsyntetyczny (   4,0%)  17,50zł x   4,0% = 0,70 zł 
Wysokiej jakości (   3,0%)  20,00zł x   3,0% = 0,60 zł 
Najtańszy  ( 10,0%)    5,00zł x 10,0% = 0,50 zł 
 
Założyłem tu stężenie Ultracut 370 na poziomie 2,2% czyli maksymalne zalecane przez firmę ROCOL 
oraz najniższe stężenia zalecane dla olejów konkurencyjnych. 
Gotowa emulsja jest droższa tylko od najprostszego mineralnego produktu! 
  

Pkt.2 
Zaproponowana emulsja charakteryzuje się ponadto bardzo wysoką odpornością biologiczną.  
Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że powinna pracować dwukrotnie dużej niż 
wymienione markowe powyżej oraz 4 krotnie dłużej niż najtańszy olej emulgujący.  
Do kalkulacji zakładam, że będzie pracować tylko o 30% (mnożę wartości z pkt.1 razy 1,3) dłużej od 
markowych i dwukrotnie (mnożę wartość z pkt.1 razy 2) dłużej od najtańszego.  



 

Cena 1 litra emulsji z uwzględnieniem jej żywotności  
 
ULTRACUT 370  0,48  =0,49zł 
Dobry półsyntetyczny  0,70 x 1,3 =0,91 zł  
Wysokiej jakości  0,60 x 1,3 =0,78 zł 
Najtańszy   0,50 x 2,0 =1,00 zł  
 

Kupując Ultracut 370 zaoszczędzimy w stosunku do najlepszego 
konkurenta 37,17%, a w stosunku do prostego mineralnego oleju aż 51%. 
 Istnieją dodatkowo inne koszty: 
 
 

Pkt.3 
Z żywotnością chłodziwa wiąże się jego utylizacja. 
 
Zakładam niezbyt wysoką cenę 0,3 zł za litr emulsji. 
Mnożę przez 1,3 oraz przez 2 analogicznie jak w pkt.2, ponieważ im emulsja ma niższą żywotność 
tym więcej musimy jej utylizować. 
Koszty utylizacji 8 tys. litrów emulsji ( 1 beczka 200L koncentratu Ultracut 370 ) w określonym okresie 
czasu : 
 
Ultracut 370  0,3 zł          x 8000 =2400 PLN jedna wymiana 
Dobry półsyntetyczny 0,3 zł x 1,3 x 8000 =3120 PLN o 30% częściej 
Wysokiej jakości 0,3 zł x 1,3 x 8000 =3120 PLN o 30% częściej  
Najtańszy  0,3 zł x 2,0 x 8000 =4800 PLN dwie wymiany 
 
Koszty związane z wymianą chłodziwa, czyszczeniem i spowodowanym tym działaniem 
przestojem maszyny pomijam. 
Jest to koszt różny w zależności od maszyny, lecz czasami bardzo istotny.  
Im rzadziej wymieniamy chłodziwo tym koszt ten jest niższy. 
 
Zakładam taką samą żywotność narzędzi dla każdego chłodziwa. 
Jest to założenie błędne, ponieważ zastosowanie wysokiej jakości chłodziwa wydłuża znacznie okres 
stosowania narzędzi.  
 

Pkt.4 
Całkowity koszt związany z zastosowaniem danego rodzaju emulsji: 
 

Produkt Koszt 1L  
rozcieńczonego produktu 

 

A 

Koszt utylizacji 1L  
z uwzględnieniem ilości 

wymian 
B 

Całkowity koszt 
związany z 1L emulsji 

 

A+B 

Ultracut 370  0,49 0,28 0,77 

Dobry półsyntetyczny 0,91 0,39 1,30 

Wysokiej jakości 0,78 0,39 1,17 

Najtańszy 1,00 0,60 1,60 

A - cena 1L emulsji z uwzględnieniem jej żywotności  (patrz pkt.2) 
B - B = koszt utylizacji podzielony przez 8000L   (patrz pkt.3) 
 

Stosując Ultracut 370 zaoszczędzimy w stosunku do najlepszego  
Konkurenta 34,18%, a w stosunku do prostego mineralnego oleju aż 51,87%. 
 
Kalkulacja została ponadto zrobiona w sposób jak najmniej korzystny dla Ultracut 370, a korzystny dla 
olejów konkurencyjnych. W przypadku zastosowania stężenia, które jest najczęściej stosowane w 
zakładach ( pomiędzy 1,8% a 2% ) oraz założenia dłuższej żywotności przewaga Ultracuta 370 byłaby 
jeszcze bardziej wyraźna. 
 



Jesteśmy gotowi przekazać Państwu olej na próby, aby potwierdzić w praktyce przytoczone tutaj 
założenia. Sprawdzenie żywotności chłodziwa zajmie dłuższy czas, lecz już wstępna kalkulacja 
uwzględniająca stężenia czyni zakup Ultracut 370 ekonomicznie uzasadnionym. 
 
W oparciu o przekazane przez Państwo informacje dotyczące produktu obecnie stosowanego w 
Państwa firmie możemy przeprowadzić symulacje kosztów w porównaniu do naszego produktu. 
 
 


