
Energy lives here™

Performans kanıtı 

 Fayda  
 Mobil SHCTM 846 Ultra’ya geçiş süreci, iyi 
belgelenmiş bir yağ değişim aşaması ile 
desteklendiğinde, aşağıdaki potansiyel yıllık 
tasarruflar ile sonuçlandı:

•  Yağ değişimi sırasındaki çalışan-ekipman 
teması 24 saat kadar azaltılarak, yaralanma riski 
de azaltıldı

•  Yağ Değişim Aralıklarının 
(Oil Drain Interval - ODI) uzatılması sayesinde, 
atık yağ miktarı 1.500 litre azaltıldı

•  Ekipmanın daha uzun süre çalışır durumda 
olmasından dolayı üretim potansiyeli 
72.000 € arttı  

Mobil SHCTM 846 Ultra, yağ ömrünün uzatılmasına yardım 
eder ve bakım maliyetlerini azaltır*

Buhar türbinleri | Celanese NV | Belçika 

 Durum  
Celanese NV Belgium, uzun yıllar boyunca bazı türbinlerin üzerindeki vernik 
konusunda sıkıntılar yaşamaktaydı. Türbinlerin birinin verniği o kadar kötü 
durumdaydı ki, kontrol valflerinin bozulmasına yol açtı ve türbinin çalışmasını 
aksattı. Buna ek olarak, aksayan iş yükünü bir elektrikli püskürtücünün almasından 
dolayı, günde 1.000 € elektrik masrafı meydana gelmekteydi. Yağ değişiminden 
sonra bile, geride kalan vernik tetikleyici etkisi yaratarak yağın bozulmasının daha 
da hızlanmasına neden oldu. 18 aylık bir dönem boyunca, iki türbinde 2.000 litrelik 
yağ değişimi yapıldı ve bu süreç, duruş süresinin artması, daha yüksek satın alım 
masrafları, atık bertaraf sorunları ve iş saatlerinde kayıplar ile sonuçlandı.

 Tavsiye  
ExxonMobil ve Belçika’daki Yetkili Distribütör Ingelbeen-Soete, detaylı bir 
araştırma ve tesis anketi gerçekleştirdiler. Ardından Celanese NV Belgium’a, Mobil 
SHCTM 846 Ultra’ya geçiş yapmasını tavsiye ettiler ve tesiste vernik birikintilerini 
gidermek için temizleme, yıkama ve filtrelemenin de dahil olduğu bir yağ değişim 
sürecini başlattılar. Yüksek performanslı baz yağlar ve ileri teknoloji ürünü katıkları 
bir araya getiren iyi dengelenmiş bir formüle sahip yeni nesil türbin yağı 
Mobil SHCTM 846 Ultra, tortu ve vernik birikimine karşı mükemmel aşınma ve 
ekipman koruması sunar.

mobilindustrial.com.tr 

 Üretkenliği artırıyoruz  
 Yenilikçi yağlarımız ve hizmetlerimizle Güvenlik, Çevre Koruma** ve Üretkenlik hedeflerinize 
ulaşmanıza yardımcı olmak en birincil önceliğimizdir. Üretkenliği Artırıyoruz, bu anlama 
gelmektedir. Daha geniş bir başarı vizyonuna ulaşmanıza, işte böyle yardımcı oluyoruz.  

Üretim potansiyelinin 
artış miktarı: 

72.000 €

*Bu Performans Kanıtı tek bir müşterinin deneyimine dayanmaktadır. Fiili sonuçlar, araç türü, uygulama ve çalışma koşulları ve önceden kullanılan 
yağın türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

** Mobil marka yağların, çevresel etkinin azaltılmasına nasıl fayda sağladığını öğrenmek için mobilindustrial.com.tr adresini ziyaret edin. Gerçek 
faydalar seçilen ürüne, çalışma koşullarına ve uygulamalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.© 2019 Exxon Mobil Corporation. Tüm hakları saklıdır. 
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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