
Energy lives here™

Performans kanıtı

 Faydalar  
 Mobil Delvac MX™ 15W-40 kullanımı, Komatsu kamyonlardan oluşan 
bir filodaki ortalama yağ değişim aralığı süresini üç katına çıkardı. Ayrıca, 
Mobil Delvac MX™ 15W-40 kullanımı sayesinde, her kamyonun ortalama 
müsaitliği ayda 29,45 saat arttı. Filonun hizmet dışı kalma süresindeki, 
satın alınan yağlama ürünlerinin hacmindeki ve ekipmana harcanan bakım 
saatlerindeki toplam azalma sayesinde, müşteri tarafından da onaylanan, 
yıllık 450.000 ABD Doları tasarruf sağlandı. 

Mobil Delvac MX™ 15W-40, kaya kamyonlarındaki 
ortalama yağ değişim aralıklarının süresini üç katına çıkardı.*

Motor Yağı | Madencilik | Güney Afrika

 Durum 
 Stefanutti Stocks; Madencilik, Boru Hatları, Petrol ve Gaz 
da dahil olmak üzere, Güney Afrika’da çeşitli endüstri 
sektörlerinde çalışmalar sürdüren, lider konumdaki bir 
İnşaat Grubu şirketidir. Komatsu HD 465 ve 785 marka 
kaya kamyonlarından oluşan bir filo işletmektedirler. 
Stefanutti Stocks iş birimi Mühendislik Müdürü, şirketin 
sürdürülebilirlik gelişimi hedeflerine ulaşabilmek adına 
işletme masraflarını azaltabilmek için ExxonMobil ve 
distribütörüne başvurdu. Aşağıdaki hedefler baz alınarak, 
toplam 16 adet Komatsu HD 465 ve 5 adet Komatsu 
HD 785 kaya kamyonu testten geçirildi: 

•  Yağ değişim aralıklarını uzatmak ve filonun bakım 
masraflarını azaltmak. 

•  Operasyonel talepleri karşılayabilmek adına filonun 
hizmet dışı kalma süresini kısaltmak. 

•  Üretkenliği geliştirmek adına filonun müsaitliğini 
artırmak. 

 Tavsiye  
 Mobil PES programının başarılı bir şekilde 
uygulanmasının ardından, distribütörü 
destekleyen ExxonMobil Saha Mühendisi, 
Mobil Delvac MX™ 15W-40 kullanılmasını önerdi. 

mobilindustrial.com.tr 

*   Bu Performans Kanıtı tek bir müşterinin deneyimine dayanmaktadır. Fiili sonuçlar kullanılan ekipman türüne, yapılan bakımlara, 
kullanım şartlarına, çevreye ve daha önce kullanılan madeni yağa bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

**   Mobil marka yağların, çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına nasıl fayda sağladığını öğrenmek için www.mobilindustrial.com.tr 
adresini ziyaret edin. Gerçek yararlar seçilen ürüne, çalışma koşullarına ve uygulamalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 
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Bu belgede kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmediği takdirde, Exxon Mobil Corporation veya iştiraklerinden birinin ticari 
markası veya tescilli ticari markasıdır. 
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 Yıllık tasarruf:  

 450.000  
ABD
DOLARI  

 Üretkenliği artırıyoruz 
 Yenilikçi yağlar ve hizmetlerle; İş Güvenliği, Çevre Koruma** ve Üretkenlik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı 
olmak en birincil önceliğimizdir. Bu, Üretkenliği Artırmaktır. Daha geniş bir başarı vizyonuna ulaşmanıza, 
işte böyle yardımcı oluyoruz. 

Mobil Delvac MX™ 15W-40, iyi dengelenmiş bir katık maddesi sistemini, 
yüksek performanslı baz yağ karışımlarıyla bir araya getirerek oksidasyon ve 
kurum birikimine karşı mükemmel kontrol sunar. Mobil Delvac MX™ 15W-40, 
içten yanmalı motorlarda bulunan yüksek sıcaklıkta gerçekleşen uygulamalarda, 
oksidasyon, korozyon ve yüksek sıcaklıkta birikinti oluşumuna karşı üstün 
bir direnç göstererek yağın ömrünün uzamasını sağlar. 


