
Hizmet profili 

Tesis incelemesi 

Uzman analizleri ve tavsiyeleri, performans ve üretimi artırırken envanter ve bakım 
maliyetlerini düşürmek için operasyonların kolaylaştırılmasına yardımcı olur. 

Tanım
ExxonMobil mühendisleri, bu hizmet sırasında 
tesisinizde kullanılmakta olan yağlar, yağlama 
gereksinimleri ve uygulamaları hakkında detaylı 
bir değerlendirmeyi gerçekleştirirler. Uygulamalar 
konusunda kapsamlı bir inceleme ve belgelendirme 
sağlar; işletmenize uzman içgörüsünü getirirler. 
Bu sayede, yağda veya uygulamalarda performans 
artırıcı değişikliklerin hangi alanlarda yapılabileceğini 
belirleyebilir ve kaydedebilirler. 

Uygulama
Aşağıdaki konularda sizinle işbirliği yaparız: 

• �Hedef,�beklenti,�odak�noktası�ve�kapsam�
belirlemek 

• �Onayları,�tesise�erişimi,�ekipman�kayıtlarını�ve�
Çalışma�Talimatlarını�güvenceye�almak�

• �Tesis�incelemesini�planlamak�ve�gerçekleştirmek�

• �Mevcut�yağlama�uygulamalarını�değerlendirerek�
gelişim�ihtiyacı�duyulan�alanları�belirlemek�

• �Sonuçları,�endüstride�sınıfının�en�iyi�operasyonları�
ile�kıyaslamak�

• �Bulgu�ve�tavsiyelerden�oluşan�resmi�bir�rapor�
hazırlamak�ve�sunmak�

Potansiyel faydalar 

Duruş süresi azalır 

Verimli ve uygun maliyetli 
operasyonlar sağlanır 

Ekipman ömrü uzar

Yağlama uygulamaları ve 
personel kullanımı en etkin  

hale gelir 



Tesis çalışması 

�mobilindustrial.com.tr�

Yaygın�fırsat�alanları�
• Yağ�sızıntısı�

• Yüksek�veya�düşük�çalışma�sıcaklıkları�

• Yağlama�kontrol�cihazları�

• Eksik�filtreler,�elekler,�kapaklar�vs.�

• Kirlenme 

• Durumuna�bağlı�olarak�değiştirilmeyen�yağlar�

• Erişilemeyen�yağlama�noktaları�

• Yüksek�parça/bileşen�değişim�oranları�

• Planlanmamış�ekipman�duruş�süresi

• Bakım�personelinin�eğitimi�

• ��Kestirimci�ve�önleyici�bakım�planları

Güvenlik,�sağlık�ve�çevre�
Saha mühendislerimiz, petrol ürünlerinin elleçleme, depolama ve kullanımına 
ilişkin kazalara karşı hazırlıklıdır. Güvenlik ve çevre kurallarının yanı sıra 
ExxonMobil ve müşteri güvenlik prosedürlerine de kesinlikle uyarlar. Ekipman 
üzerinde çalışmaya başlamadan önce elektrikli ve mekanik kilitleme ve uygun 
etiketleme süreçlerini doğrulayarak, özel tesis personeli ile çalışmalarını 
birleştirir ve kazaları azaltmak üzere tavsiyelerde bulunurlar.

Sunulacaklar: Mühendislik Hizmet Raporu - tesis yönetimi ve ana fonksiyonlar için - 
tesisteki yağlama programının değerlendirilmesi ile ilişkili faaliyetlerin analizini belgeler, 
gelişim için tavsiyelerde bulunur ve önerilen değişikliklerin tahmini katma değerini belirler.

Uzman hizmetlerimiz, ekipmanın ömrü ve güvenilirliğini artırmanıza yardımcı olarak (ve böylece 
bakım masraflarını ve hizmet dışı kalma süresini azaltarak) güvenlik, çevre duyarlılığı* ve üretkenlik 
konusundaki hedeflerinize ulaşmanızı sağlar. 

* Mobil marka yağların, çevresel etkinin azaltılmasına nasıl fayda sağladığını öğrenmek için mobilindustrial.com.tr adresini ziyaret edin. Sağlanacak 
faydalar, seçilen ürün ile çalışma ve uygulama koşullarına bağlı olacaktır. 
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