
Profil usługi 

Usługi w zakresie rozruchu sprzętu  
i zapewniania kompatybilności 

Usługa została opracowana z myślą o optymalizacji użycia środków smarnych, 
weryfikacji procedur rozruchu i zapewnieniu ich zgodności. 

Opis
Nasi wykwalifikowani inżynierowie wykorzystują 
swoją wiedzę z zakresu środków smarnych do 
zidentyfikowania zgodności i określenia obecnego 
stanu maszyn. Oceniają kompatybilność zalecanych 
płynów, zgodność z wymogami dotyczącymi 
czystości i zgodność stosowanych środków 
smarnych z obecnymi płynami i częściami maszyn. 
Następnie określają elementy operacyjne  
i konstrukcyjne wymagające poprawy, aby 
zwiększyć trwałość sprzętu i środków smarnych. 

Zastosowanie
Współpracujemy z Twoją firmą w celu określenia 
zaleceń, które mogą przyczynić się do zwiększenia 
trwałości środków smarnych i sprzętu: 

•  Weryfikujemy materiały, które będą miały kontakt 
ze środkiem smarnym, i ich zgodność z zalecanymi 
produktami 

•  Przeprowadzamy procedury opróżniania i płukania 

•  Wykonujemy testy zgodności, przy wykorzystaniu 
badań laboratoryjnych 

•  Oceniamy praktyki dotyczące filtracji i regeneracji 
środków smarnych 

•  Opracowujemy procedury przechowywania produktów 
i postępowania z nimi 

•  Przeprowadzamy szkolenia na miejscu dla personelu 
odpowiedzialnego za konserwację w zakładzie 

•  W razie potrzeby konsultujemy się z producentami 
sprzętu 

•  W ramach najlepszych praktyk związanych  
z konserwacją pomagamy w określeniu częstotliwości 
pobierania próbek oleju i przeprowadzania testów 

•  Rekomendujemy odpowiednie smary, określamy 
zalecaną częstotliwość wymiany i ilość stosowanego 
produktu 

 POTENCJALNE KORZYŚCI 
 
Potencjalne korzyści 

Skuteczna zmiana środków 
smarnych na produkty Mobil™ 

Skrócenie przestojów  
i ograniczenie kosztów 

eksploatacji 

 Przewidywanie problemów 
dotyczących zgodności przed 

zmianą oleju 

Optymalizacja stosowania 
środków smarnych 



Powszechne problemy, które pomagamy 
rozwiązać 
Sprawdzamy zgodność, czystość i prawidłowe 
stosowanie środków smarnych w połączeniu z: 

• Innymi środkami smarnymi 

• Płynami na bazie wody 

• Częściami maszyn 

• Uszczelnieniami 

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko 
Nasi inżynierowie wsparcia technicznego są świadomi zagrożeń związanych  
z przechowywaniem produktów naftowych, a także korzystaniem z nich  
i postępowaniem z nimi, dlatego ściśle przestrzegają zasad bezpieczeństwa  
i ochrony środowiska oraz praktyk ExxonMobil związanych z bezpieczeństwem. 
Koordynują prace z wyznaczonym personelem zakładu – przed rozpoczęciem 
pracy sprawdzają, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne 
oraz oznaczenia, a także przedstawiają zalecenia mające na celu zmniejszenie 
zagrożeń. 

Usługi w zakresie rozruchu sprzętu i zapewniania 
kompatybilności 

Oferta: Raporty serwisowe zawierające ustalenia i zalecenia oraz odpowiednie wsparcie 
obejmujące właściwe procedury płukania i wymiany środków smarnych.

 mobilindustrial.com 

Nasze specjalistyczne usługi pomagają wydłużyć okres eksploatacji i niezawodność sprzętu,  
co przekłada się na redukcję kosztów konserwacji i ograniczenie przestojów. Dzięki temu możemy 
pomóc Ci osiągnąć cele związane z bezpieczeństwem, ochroną środowiska* i produktywnością. 

* Na stronie mobilindustrial.com można dowiedzieć się, jak niektóre środki smarne Mobil pomagają zmniejszać niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko. Rzeczywiste korzyści zależą od wybranego produktu, warunków pracy i zastosowań. 
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