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Kovoobráběcí kapaliny



Tradition in Excellence since 1869
Over 135 years of progress has seen Morris Lubricants become one of Europe’s largest
privately owned lubricant companies, serving the UK and exporting to over 65 countries
worldwide. Morris Lubricants remains a company with a sense of history and tradition, 
with sound high quality products and uncompromising customer service combined with 
a refreshing approach to future development and innovation.Located in the historic town 
of Shrewsbury, Shropshire, the Morris plant is a statement of modern efficiency and fits
discreetly into its market town setting. Continual investment has seen the construction of 
a dedicated metalworking fluids blending facility, producing grades under the Metcut brand
name. Supported by a dedicated Technical and Customer Services Team and backed with 
a modern R&D laboratory, Metcut products have evolved to provide customers with all the
benefits in high performance technology.

Morris Lubricants is an active member of the UK Lubricants Association (UKLA)
Metalworking Fluids Product Stewardship Group that were formed to consider topics relating
to formulation, health and safety, use, disposal and compliance with growing environmental
pressures and legislation. Each member of the group has agreed to adhere to a code of ethics
that gives customers and users assurances that new developments take into account all
relevant health, safety and environmental concerns.Together with the quest for improved
performance, these factors now form the main driving force for product reformulation and
new product development. Morris Lubricants is committed to fulfilling these principles and
ethics to the benefit of its customers.

Water Soluble Fluids
The water soluble cutting fluid range has been
developed with the latest available additive
technology to ensure maximum productivity at
minimum cost, for the widest range of machining
operations. These fluids are designed to provide the
optimum in tool life and cutting performance.

Grinding Fluids
Metcut Grinding Fluids provide excellent cooling
properties and lubricate the individual cutting tips
within the wheel matrix without attracting the
adhesion of fines that can rapidly cause wheel glazing.
All grades resist foam and provide outstanding
corrosion protection even at high dilution rates.

Neat Cutting Oils
A comprehensive range of high performance neat
cutting oils offering products for general purpose
applications right through to heavy duty operations
and high speed production.

Hand Applied Fluids
A range of hand applied products that include a
compound, liquid and spray, providing tool
protection and excellent work piece finish in a wide
range of metalworking operations.

COMMITMENT TO QUALITY

Our team of qualified chemists
combine an invaluable
working knowledge of
metalworking applications
with an understanding of the
latest available raw material
technologies.

Using these skills, existing
fluids are continually 
enhanced and new products
are developed to satisfy
developments in
metalworking techniques and
workplace legislation, as well
as satisfying specific customer
requirements.

Morris Lubricants is a 
BS EN ISO 9001 accredited
manufacturer, has attained
the Environmental Standard
BS EN ISO 14001 and 
works closely with major
companies across a broad
spectrum of engineering and
manufacturing industries.

Metalworking Fluids

Tradice v dokonalosti již od roku 1869
Morris Lubricants se po 135 letech pokroku stal jedním z největších evropských 
soukromých výrobců maziv, prodávající nejen ve Spojeném království, ale i 
exportující do více než 65 zemích po celém světě. Morris Lubricants zůstává 
společností se smyslem pro historii a tradici, se zvukem vysoce kvalitních 
produktů a nekompromisního zákaznického servisu v kombinaci s moderním 
přístupem k budoucímu vývoji a inovaci. Se sídlem v historickém městě 
Shrewsbury, okres Shropshire, je závod Morris synonymem moderní efektivnosti 
a diskrétně zapadá do uspořádání města. Neustálé investice vytvořily podmínky 
pro stavbu specializovaného centra pro zařízení na výrobu obráběcích kapalin, 
produkující různé výrobky pod značkou Metcut. Ta je tvořena specializovaným 
technickým a servisním týmem se zákaznickou podporou. O vývoj se pak stará 
moderní výzkumná laboratoř. Výrobky Metcut jsou vyvinuty s cílem poskytnout 
zákazníkům všechny výhody špičkových technologií a efektivity. 

Morris Lubricants je aktivním členem britského sdružení pro výrobu obráběcích 
kapalin (UKLA), které bylo vytvořeno za účelem konsultace výrobků za účelem 
zachování zdraví a bezpečnosti použití a pro soulad s rostoucím tlakem na 
zachování životního prostředí a právních předpisů. Každý člen skupiny se zavázal 
dodržovat etický kodex, který dává zákazníkům a uživatelům jistotu, že u nového 
vývoje jsou brány v úvahu všechny relevantní otázky zdravotní, bezpečnostní 
a také ochrany životního prostředí. Spolu s hledáním lepší efektivity, tvoří tyto 
faktory nyní hlavní hnací sílu pro přeformulování a vývoje nových produktů. Morris 
Lubricants se zavázal splnit tyto zásady a etiku ve prospěch svých zákazníků.

DŮRAZ NA KVALITU
Náš tým kvalifikovaných chemiků spojuje neocenitel-
nou praktickou znalost kovoobráběcích aplikací a po-
rozumnění nejnovějším dostupným surovinám a tech-
nologiím. Díky využití těchto dovedností, jsou stávající 
tekutiny neustále zdokonalovány a nové produkty vyví-
jeny tak, aby splňovaly potřeby kovoobráběcích tech-
nologií a legislativy na pracovišti. Stejnou měrou jsou 
uspokojovány specifické požadavky zákazníků.

Morris Lubricants má 
akreditovanou výrobu dle 
BS EN ISO 9001, a do-
sáhl na environmentální 
normu BS EN ISO 14001. 
Dále úzce spolupracuje 
s významnými společ-
nostmi napříč širokým 
spektrem strojírenství 
a zpracovatelského prů-
myslu.

Vodou rozpustné kapaliny (emulze)
Vodou rozpustné řezné kapaliny byly vyvinuty 
za pomoci nejnovější dostupné aditivní tech-
nologie pro zajištění maximální produktivity při 
minimálních nákladech a pro zajištění co nejšir-
šího okruhu obráběcích operací. Tyto kapaliny 
jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo optimální 
životnosti nástroje a řezného výkonu.

Brusné kapaliny
Brusné kapaliny Metcut poskytují vynikající chla-
zení a mazání jednotlivých řezných destiček, 
aniž by zvyšovaly přilnavost, která způsobuje 
zanesení břitů. Všechny výkonové stupně odo-
lávají tvorbě pěny a poskytují vynikající ochranu 
proti korozi a to i při nízké viskozitě.

Čisté řezné oleje
Komplexní řada vysoce výkonných čistých řez-
ných olejů nabízí produkty od univerzálních apli-
kací až po těžké řezné operace za použití vyso-
kých výrobních rychlostí.

Ručně aplikovatelné kapaliny
Výrobky pro ruční aplikaci zahrnují sloučeniny, 
kapaliny a spreje, které poskytují ochranu ná-
stroje a vynikající povrchovou úpravu obrobku 
v širokém rozsahu řezných operací..


