
Energy lives here™

Performans kanıtı

 Fayda 
 Proteina Animal SA DE CV kümes hayvanları üretim şirketi, 
Mobil SHC Chain 240’ın, fırın zinciri bağlantılarındaki arıza duruş süresini ve 
buna bağlı oluşan tamir masraflarını azaltarak, şirkete tahmini olarak yıllık 
176.232 USD tasarruf sağladığını bildirdi. 

Mobil SHC™ Chain 240, kümes hayvanları şirketinin 
ekipmanının duruş süresinin azaltılmasına yardımcı oldu 

Huhtamaki Oven Chains | Proteina Animal SA DE CV | Jalisco, Meksika

 Durum 
 Sektöründe lider konumda olan Proteina Animal, 
Huhtamaki fırın zincirleriyle donanmış beş adet üretim 
hattını işletmektedir. Sürekli olarak 349°F (176°C) 
dereceye varan sıcaklıklarda çalışan hatların zincir 
bağlantılarında karbon birikintilerinin oluştuğu ve 
yağın bozulduğu görülmekteydi. Bu nedenle şirket, 
her iki ayda bir, bu beş üretim hattının her birini devre 
dışı bırakarak üretimi durdurmak ve geniş çaplı tamirler 
yaptırmak zorunda kalıyordu. Ekipmanın arıza duruş 
süresini ve bununla ilişkili bakım masraflarını azaltma 
yolları arayan şirket, yağlama konusunda bir çözüm 
elde etmek üzere ExxonMobil‘e başvurdu.  

 Öneri 
 Yetkili bir ExxonMobil distribütörü olan Lubtrac ile 
çalışan ExxonMobil mühendisleri, tam sentetik bir 
yüksek sıcaklık zincir yağı olan Mobil SHC™ Chain 240’ın 
kullanılmaya başlanmasını önerdi. 
Mobil SHC Chain 240, birikinti oluşumunu azaltmaya 
ve ekipman ömrünü uzatmaya yardımcı olarak 
aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. 

mobilindustrial.com.tr

 Üretkenliği artırıyoruz  
 Yenilikçi yağlar ve hizmetlerimizle Güvenlik, Çevre Koruma ve Üretkenlik hedeflerinize ulaşmanıza 
yardımcı olmak en önemli önceliğimizdir. Bu, üretkenliği artırmaktır. Daha geniş bir başarı 
vizyonuna ulaşmanıza, işte böyle yardımcı oluyoruz.  

 Etki 
 Şirket, Mobil SHC Chain 240 yüksek sıcaklık zincir yağına geçerek ve sıkı bir 
bakım programı uygulayarak, çalışma verimliliğini başarıyla artırdı. 
Mobil SHC Chain 240, fırın zincirlerini iyi durumda tutarak ve karbon 
birikmesini kontrol altına alarak beklenmeyen duruş süresini 336 saat azalttı. 
Böylece tamir ve işçilik masrafları azaltılarak üretkenlik artırıldı ve şirket, 
tahmini olarak yıllık 176.232 USD’lik tasarruf elde etti. 

176.232 USD
Azalan fırın zinciri arıza duruş süresi 
ve buna bağlı azalan tamir masrafları 
sayesinde elde edilen yıllık kâr
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