
Kalıcı üretkenlik için geliştirilmiş koruma

Mobil™-marka Endüstriyel 
Gresler



Çok yönlü, dengeli performans  
için akıllıca tasarlanıp geliştirilmiş

Kapsamlı ürün 
yelpazesi
Dikkatli bir şekilde seçilmiş mineral 
ve sentetik yağların patentli 
kalınlaştırıcı teknolojiyle 
kombinasyonu sayesinde Mobil™-
markalı greslerimiz ekipmanınızı 
korumada yardımcı olabilir.

Sürekli  
araştırma
Deneyimli mühendislerimiz yeni 
teknolojileri ve yağlama 
gereksinimlerini daha çabuk 
kavrayabilmek için önde gelen 
ekipman imalatçılarıyla ve 
müşterilerle yakın ilişki içinde çalışır.

Olağanüstü  
ürünler
Tam olarak bütünleştirilmiş 
programımız sayesinde,  
baz yağların rafine edilmesinden 
yağlayıcıların üretilmesine ve 
tamamlanmış ürünün teslimatına 
kadar kaliteyi her aşamada 
izleyebilir ve garanti edebiliriz.

Mobil™ markalı gresler, günümüzün endüstriyel ve mobil ekipmanları 
tarafından deneyimlenen zorlu koşullarda, bütünsel dengeli bir performans 
sağlayacak şekilde geliştirilen formülasyonlarla, başlangıçtan itibaren akıllıca 
tasarlanmışlardır.

Yüksek teknolojili greslerimiz, süresi uzatılmış koruma için salınacak doğru 
miktarı bilerek yağın kontrollü salınımını ve katkı maddesi kullanımını sağlar. 
Tam ihtiyaç duyuldukları yerde kalacak şekilde yapışan gresler, bakım ve yedek 
parça maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilir. 



Uygulama Ürün Özellikleri ve Faydaları

Çekme 
makinesi 
rulmanları

Çekme makinesi 
rulmanlarının yüksek 
sıcaklıklarda yağlanması

Mobilith SHC™ 220 Oil rig Siberia, Rusya şu sonuçları elde etmiştir: 
• Düşük bakım ve işçilik maliyeti 
• Düşük rulman sıcaklığı 
• Azaltılmış yağ tüketimi

Rulmanlar Alstom Dinamik 
Sınıflandırıcıda rulmanların 
yağlanması

Mobilgrease XHP™ 222 Güney Carolina Tesisi, ABD’de elde edilen 
sonuçlar: 
• Üretim zamanında artış 
• Geliştirilmiş sınıflandırıcı güvenilirliği 
• |i|Daha uzun rulman ömrü, daha düşük iş 
gücü ve ekipman maliyeti 
• Yıllık 36.000 USD tasarruf

Rulmanlar Amandus Kahl pelet 
preslerinde rulmanların 
yağlanması

Mobil SHC Polyrex™ 462 Gıda firması, Hollanda’da elde edilen sonuçlar: 
• Daha uzun parça ömrü 
• Düşük bakım maliyetleri 
• Üretim duruş süresinin azaltılması

Elektrik 
motorlarının 
ve fanların 
rulmanları

Yüksek sıcaklıktaki işleme 
ünitelerinin elektrik motoru 
ve fan rulmanları

Mobil Polyrex™ EM Petrol Rafinerisi, Türkiye’de elde edilen 
sonuçlar: 
• Güvenilir parça performansı 
• Azaltılmış üretim kayıpları ve iş gücü maliyeti 
• Yıllık 252.000 USD tasarruf

Performans Kanıtı*

Mobil™-markalı endüstriyel gresler üretim avantajlarını fark etmenize yardımcı olabilir:

• Gelişmiş ekipman güvenilirliği ve performansı
• Uygun maliyetli yağlama
• Geliştirilmiş üretkenlik

Yüksek teknoloji greslerimiz avantajları fark etmenize yardımcı olabilir ve NLGI bütünlülük aralığında 
ve uygun viskozite sınıfındaki greslerimiz, uygulamalarınız için doğru tercihi size sunmak üzere 
piyasada yer alır.

*Bu Performans Kanıtları tek bir müşterilerin deneyimlerine dayanmaktadır. Fiili sonuçlar kullanılan ekipman türüne ve yapılan bakımlara, 
kullanım şartlarına ve çevreye ve daha önce kullanılan grese bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



Sentetik yağlayıcılarımız ve hizmet programlarımız, 
Üretkenliği Geliştirmek olarak adlandırdığımız süreç 
içerisinde birbirleriyle uyumlu hale getirilir- kritik 
güvenlik, çevre koruması ve üretkenlik faydaları 
işletmenize yeni boyutlar katmanıza yardımcı olabilir.

Güvenlik
Uzun yağ ve ekipman ömrü, optimum aşınma 
koruması sayesinde, çalışan-ekipman etkileşimden 
kaynaklı bakım ve güvenlik riskleri azaltılabilir.

Çevre Koruma*

Yağ kaçaklarının ve bakım faaliyetlerinin azaltılması, 
imha edilecek atık yağ oluşumunun azaltılmasına 
yardımcı olur.

Üretkenlik
Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz benzersiz ekipman 
koruması ve sorunsuz performans elde edilmesine 
yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır, bu şekilde 
operasyonlarınızda etkinliği artırırken, aynı zamanda 
masraflı onarımları ve yedek parça değişimlerini 
azaltabilirsiniz.

Üretkenliği Artırıyoruz™

mobilindustrial.com.tr

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

© 2017 Exxon Mobil Corporation. Burada kullanılan tüm ticari markalar aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation’ın veya alt şirketlerinden 
birinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede ExxonMobil ismi kolaylık amacıyla kullanılmaktadır ve Exxon Mobil 
Corporation ya da bağlı kuruluşlarından birini ifade edebilir. Bu materyalde yer alan hiçbir hüküm, ülke bağlı kuruluşlarının ayrı tüzel kişilikler 
olmasını ortadan kaldırmamaktadır.

Sağlık ve Güvenlik
Mevcut bilgiler ışığında, yukarıda belirtilen uygulamalar için kullanılmaları ve Ürün Güvenlik Bilgi Formlarında (MSDS) belirtilen tavsiyelere 
uyulması halinde, bu ürünlerin sağlık üzerinde ters etkilere neden olması beklenmemektedir. MSDS’ler talep üzerine satış irtibat ofisinizden 
veya internet üzerinden temin edilebilir. Bu ürünler, yukarıda belirtilen uygulamalar haricindeki amaçlar için kullanılmamalıdır.  
Kullanılmış bir ürünü imha ederken çevreyi korumaya özen gösterin.
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