Potwierdzenie osiągniętych korzyści

Mobil Pegasus 1005 pomaga GS Cadila Healthcare
Oszczędności na poziomie 5420 USD rocznie*

Energy lives here™

Silnik gazowy GE Jenbacher — model J 320 | GS Cadila Healthcare Limited | Ankleshwar, Gujarat, Indie

Opis

Korzyści

Olej do silników gazowych niezależnego producenta
był używany do smarowania dwóch silników
GE Jenbacher 1,06 MW w zakładzie. Powodowało
to nieplanowane przestoje i wpływało na
produktywność, ponieważ olej ten należało
wymieniać co 2000 godzin.

Od rozpoczęcia stosowania oleju Mobil Pegasus 1005 okres między jego
wymianami w dwóch silnikach GE Jenbacher wydłużył się do ponad 4000
godzin, co odpowiada 100% przyrostowi. Oprócz poprawy produktywności
zakład uzyskał szacunkowe roczne oszczędności na poziomie 5420 USD.

Zalecenia
Inżynier ds. środków smarnych ExxonMobil zalecił 
zastosowanie Mobil Pegasus™ 1005 - wysokiej
jakości oleju do silników gazowych, który zapewnia
wyjątkową czystość i długotrwałą ochronę części
silnika. Wydajność silnika gazowego i jakość środka
smarnego były również ściśle monitorowane
dzięki wdrożeniu programu do analizy oleju
Mobil ServSM Lubricant Analysis.

Do

4000

godzin między kolejnymi
wymianami oleju
Pomagając wydłużyć żywotność urządzeń i zwiększyć ich niezawodność, co obniża koszty
eksploatacji i skraca czas przestojów, nasze specjalistyczne usługi wspomagają osiągnąć cele
związane z bezpieczeństwem, troską o środowisko** i produktywnością.

*T
 o potwierdzenie jakości produktu jest oparte na doświadczeniu jednego klienta. Rzeczywiste wyniki mogą w dużym stopniu
zależeć od rodzaju wykorzystywanego urządzenia i jego eksploatacji, warunków działania i środowiska, a także środków smarnych
stosowanych wcześniej.
** O
 dwiedź stronę mobilindustrial.com, aby dowiedzieć się, jak środki smarne Mobil mogą zapewnić korzyści i zmniejszyć wpływ
na środowisko. Rzeczywiste korzyści będą zależeć od wybranego produktu, warunków działania i zastosowań.
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