
*Comparat cu Mobil DTE 20 în aplicații hidraulice standard, în condiții controlate.
**Comparat cu Nuto H, un ulei mineral convențional cu un index de vâscozitate în jur de 100,  cu proprietăți anti-uzură, ce conține 
zinc, care îndeplinește cel puțin condițiile ISO 1158 (L-HM) și/sau DIN 51524-2 (tip HLP).

Afirmațiile referitoare la durata de viață și eficiență sunt bazate pe o utilizare normală a produsului în sisteme hidraulice și nu pot fi 
realizate în alte circumstanțe.

Rezultatele pot varia în dependență de condițiile de operare și echipament. Toate acțiunile trebuie să respecte instrucțiunile Rezultatele pot varia în dependență de condițiile de operare și echipament. Toate acțiunile trebuie să respecte instrucțiunile 
utilajului, înaintea alegerii finale a lubrifiantului.

©2020 ExxonMobil Corporation. Mărcile folosite sunt mărci înregistrate ale Exxon Mobil Corporation sau ale uneia dintre 
subsidiarele acesteia.
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Ingineri calificați 
care oferă soluții 
personalizate pentru 

uzina dvs.

Contactați echipa dvs. hidraulică, astăzi: 
www.starlubricants.ro/contactati-ne

În timp ce sistemul hidraulic este 
pulsul, uleiul este sângele care 
transmite putere.

Această componentă “invizibilă” 
poate reprezenta mai puțin de 
1% din costurile totale, dar este 
esențială pentru menținerea 
echipamentului în funcțiune.

Cum un ulei hidraulic poate ajuta la creșterea 
timpului de funcționare al echipamentului?

Alegeți înțelept
Sunt sute de uleiuri hidraulice din care puteți 
alege, însă performanța variază enorm.

Un produs de înaltă performanță, vă poate 
oferi siguranță și liniște.

Gama de uleiuri hidraulice Mobil acoperă mai multe nevoi

eficiență premium, fără zinc durată de viață extinsă a 
uleiului*

eficiență durată de viață 
a uleiului**

Poate ajuta la reducerea 
consumului de energie

Menține echipamentul curat 
de trei ori mai mult

Oferă protecție împotriva  
unei game largi de temperaturi și unei game largi de temperaturi și 
presiuni

Oferă intervale  extinse între 
schimburile de ulei

Reduce uzura pentru  a extinde 
durata de viață a componentelor

Tehnologia de curățare ajută la 
prevenirea blocării filtrelor

De ce MobilTM?

protecție avansată anti-uzură

Factorii critici ai planificării de 
întreținerere se confruntă cu:

Încărcări și presiuni 
extreme

Contaminări

Condiții diferite de 
funcționare

Sistemele hidraulice
sunt pulsul unei industrii

Deblocați potențialul industrial 
pentru a atinge noi niveluri de 
productivitate pe măsură ce 
reporniți echipamentele


