
Energy lives here™

Performans kanıtı

 Fayda 
 Müşteri Mobil DTE Excel 46 ile aşağıdaki yararların elde edildiğine dair 
olumlu bir sonuca varmıştır: 
 - plansız duruşlar veya ekipman arızaları yok 
 - optimum ve istikrarlı filtre elemanı sarfiyatı 
-   Husky makinelerde kullanılan conta ve hortum malzemeleri ile yağ 

arasında uyum sorunu yoktur. 

Mobil DTE 10 Excel 46 Husky Plastik Enjeksiyon Kalıplama 
Makinelerinde kusursuz performans göstermiştir*

Enjeksiyon Kalıplama Makinesi - Husky H400 RS 80/70 | Plastik Üretim Tesisi | Rusya

 Durum 
 Husky Enjeksiyon Kalıplama Makineleri üretim 
sürecinde baskın olarak kullanılmaktadır. Müşteri 
ekipman ömrünü uzatma ve sistem verimliliğini 
artırma stratejisini geliştirmek için maliyeti uygun bir 
yağ arayışına girmiştir. 

 Öneri 
 ExxonMobil Saha Mühendisi Mobil DTE™ 10 Excel 46 
hidrolik yağını - kusursuz hidrolik verimliliği, daha az 
sistem birikintisi ve iyi bir conta uyumluluğu ile sistemi 
temiz tutma performansı ve uzun bir parça ömrü 
sağlama potansiyeli sunan yeni nesil hidrolik yağı 
tanıtmış ve önermiştir 

 Etki 
 Bir saha testi yapılması ve 8 aylık performansının 
incelenmesi konusunda karar alınmıştır. Saha testinin 
tamamlanmasının ardından, Mobil DTE 10 Excel 46, 
4.345 saat sürekli olarak çalışmıştır. 
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*   Bu performans kanıtı tek bir müşterinin deneyimine dayanmaktadır. Fiili sonuçlar kullanılan ekipman türüne 
ve yapılan bakımlara, kullanım şartlarına ve çevreye, daha önce kullanılan yağa bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

**   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. 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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 Güvenlik 
 Planlı bakımın ve ekipman arızalarının 
azalması, çalışanların ekipmanla 
daha az etkileşmesine ve böylece 
yaralanma risklerinin azalmasına 
yardımcı olmuştur.

  Çevre Koruma** 

 Yağ değişim aralıklarının uzaması 
ve filtre değişikliklerinin azaltılması 
imha edilecek kullanılmış yağ 
atığının azaltılmasına yardımcı 
olmuştur. 

 Üretkenlik 
 Müşteri, ekipman kullanılabilirliğinde 
artış, yıllık yağ tüketiminde azalma 
görmüş ve daha düşük bakım ve yağ 
imha maliyetlerine ulaşmıştır. 

 4.345  
saat aralıksız çalışma


