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CSÖKKENTSE ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEIT 
SZAKSZERŰ KENŐANYAG-MENEDZSMENTTEL

A műanyagok megkerülhetetlen részei világunknak.  A növekvő mennyiségi és minőségi 
elvárások az Ön üzemétől is megkövetelik a hatékonyság folyamatos fejlesztését. Megvaló-
sítása sokszor a részletekben rejlik. 

A kenőanyagok termelési folyamatokra és azok eredményességére gyakorolt hatása jóval 
nagyobb, mint amit erről sokan gondolnak. Bár kis költséget jelentenek, nagy hatással van-
nak a berendezések élettartamára, a termelés megbízhatóságára, a hatékony és energiata-
karékos üzemeltetésére, valamint a karbantartására.

A helyesen megválasztott kenőanyagoknak és a megfelelő kenőanyag-menedzs-
mentnek jelentős hatása van az üzemeltetési költségek alakulására.



3

PROFESSZIONÁLIS KENÉSI MEGOLDÁSOK 
A HATÉKONYABB MŰKÖDÉSÉRT

A műanyagipar számára kifejlesztett kenőanyag-portfóliónk és a helyes kenőanyag-
menedzsmentet támogató szolgáltatáscsomagunk maximálisan hozzájárul partnereink 
üzemeltetési és karbantartási költségeinek csökkenéséhez, hatékony és megbízható 
működéséhez, ezáltal versenyképességük növeléséhez.

KÖLTSÉGHATÉKONY MŰKÖDÉS

CSÖKKENŐ  
ÁLLÁSIDŐ

MEGBÍZHATÓBB 
ÜZEMELTETÉS

HOSSZABB 
GÉPÉLETTARTAM

KEVESEBB KENŐANYAG-
KEVEREDÉSBŐL FAKADÓ 

MEGHIBÁSODÁS

HOSSZABB  
OLAJCSERE-

PERIÓDUS

ALACSONYABB 
KARBANTARTÁSI  

KÖLTSÉGEK

MOL-KENŐANYAGOK  
MINDEN KENÉSI PONTRA

TELJES KÖRŰ  
KENÉSI MEGOLDÁSOK

24
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MOL KENŐANYAGOK MŰANYAGIPARI 
BERENDEZÉSEKHEZ OPTIMALIZÁLVA

CSIGAHAJTÁS
MOL ULTRANS SYNT HC (150, 220)
MOL ULTRANS EP sorozat

HIDRAULIKA 
RENDSZER
MOL HYDRO HM AL sorozat 
MOL HYDRO HME sorozat 
MOL HYDRO HM sorozat 
MOL HYDRO HLPD 46 AL KM 
MOL HYDRO HV sorozat

AUTOMATA 
ZSÍRZÓRENDSZER
MOL LITON LT 2 EP

ELEKTROMOTOR
MOL FAVORIT 2

HŐKÖZLŐ 
RENDSZER
MOL THERMOL (32, 46, 68)
MOL THERMOCLEAN 12 CC

AUTOMATA 
KENŐOLAJRENDSZER
MOL MULTI SW sorozat

Széles kenőanyag-portfóliónk minden kenési pontra megoldást kínál, így Ön is megtalálhatja a berendezésébe 
legmegfelelőbb terméket, amely hozzájárul ahhoz, hogy legtöbbet hozhassa ki gépéből. Kérje szakértőink 
tanácsát!

IDEÁLIS MEGOLDÁS TÖBBFÉLE TISZTASÁGI IGÉNYRE

A megfelelő kenőanyag használata hozzájárul a maximális teljesítmény és ideális költségszint eléréséhez. 
Széles hidraulikaolaj portfóliónk szinte minden fröccsöntőgéptípus tisztasági és adalékolási elvárásait kielégíti.

STANDARD

10 68

PREMIUM

9 57

NAS TISZTASÁG

HYDRO 
HM

HYDRO 
HME

HYDRO 
HM AL

HYDRO 
HME 46 

HP

HYDRO 
HLPD 46 
AL KM

HYDRO 
HM 46 AL  

EXTRA

HYDRO 
HM 46 
CONT

Adalékolás típusa

cinktartalmú    cinkmentes    HLPD    
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A MOL nagy teljesítményű kenőanyagai kiváló kopásvédelmet nyújtanak és hosszabb olajcsere-intervallumot 
tesznek lehetővé.

TERMÉKVÁLASZTÉKUNK

ALKALMAZÁS TERMÉK TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

MOL FAVORIT 2

MOL LITON LT 2 EP

MOL MULTI SW 
sorozat

MOL ULTRANS SYNT 
HC sorozat

MOL PNEOL 32

MOL COMPRESSOL 
RS 46

MOL THERMOL 
(32, 46, 68)

MOL ULTRANS EP 
sorozat

A hajtóműolajokat megközelítő kopásgátló teljesítménye, kiváló oxidációs stabilitása 
és kimagasló szűrhetősége hosszú berendezés-élettartamot kínál.

MOL HYDRO HME 
sorozat

Fokozott terhelés és nagy nyomás mellett is megbízható működést biztosít.

MOL HYDRO HM 
sorozat

Hatékony kopásvédelmet nyújt, így hosszabb gépélettartam érhető el.

MOL HYDRO 
HLPD 46 AL KM 

Kiemelkedő ISO tisztaságának köszönhetően nincs szükség külön szűrésre betöltés előtt.  

Fokozottan nagy terhelés esetén is kiváló kopásvédelmet, valamint kimagasló 
berendezéstisztaságot biztosít.

MOL HYDRO HV 
sorozat

Széles hőmérsékleti tartományban is megbízható, kiszámítható üzemelést biztosít.

Hosszú élettartamának köszönhetően növelhető az utánkenési ciklus, 
gazdaságosabb üzemelés érhető el. 

Kiválóan szivattyúzható, így nagy távolságokat áthidaló központi 
kenőrendszerekben is biztonsággal továbbítható.

Precíz pozicionálást tesz lehetővé kiváló akadozó-csúszásgátló hatása.

Széles üzemi és környezeti hőmérséklet-tartományban is megbízható üzemelést 
biztosít kiváló teherviselő képességének köszönhetően.

Megakadályozza a levegőáramba kerülő szennyezők (víz, por) kenési felületre 
jutását, így hosszabb berendezés-élettartam érhető el.

Megóvja a gépelemek állapotát, hatékony energiafelhasználást tesz lehetővé.

Kiemelkedő hő- és oxidációs stabilitásának köszönhetően hosszabb 
szervizintervallum érhető el.  

Hosszú távon garantálja a kompresszorok maximális teljesítményét 
és hatékonyságát.

HIDRAULIKA 
RENDSZER

AUTOMATA 
ZSÍRZÓRENDSZER

AUTOMATA KENŐ- 
OLAJRENDSZER

CSIGAHAJTÁS

LEVEGŐELLÁTÓ 
RENDSZEREK

KOMPRESSZOROK

ELEKTROMOTOR

MOL THERMOCLEAN 
12 CC

Könnyen eltávolítja a szennyeződéseket, így kiváló rendszertisztaságot biztosít. 

Megakadályozza további lerakódások leülepedését.

HŐKÖZLŐ 
RENDSZER

MOL HYDRO HM AL 
sorozat 

Hozzájárul a hajtómű hosszabb élettartamához, csökkentve a karbantartási 
költségeket.

Kiváló hőstabilitásuknak köszönhetően nő a zavarmentes üzemidő, így a termelés 
megbízhatósága is.
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KIVÁLÓ HIDRAULIKAOLAJ- 
TISZTASÁG NÉGY ÉV UTÁN IS

Egy nemzetközi cégcsoport autóipari műanyag 
alkatrészeket gyártó cseh vállalata a Krauss 
Maffei fröccsöntőgépeibe MOL Hydro HME 
46 hidraulikaolajat használ évek óta, annak 
tisztaságát olajdiagnosztikával folyamatosan 
ellenőrzi. A betöltés után 4 évvel is kiváló 
olajtisztaságot (16/14/11) tapasztaltak, ami a 
termék kiváló oxidációs stabilitásának, alacsony 
üledékképződési hajlamának és növelt kopásgátló 
tulajdonságának köszönhető. A kiváló olajtisztaság 
és az üledékmentesség eredményeként az 
olajcsere-intervallum jelentősen növekedett.

TERMÉKEINK MÁR BIZONYÍTOTTAK

KENŐANYAGAINK HATÉKONY MŰKÖDÉST BIZTOSÍTANAK 
SZINTE MINDEN GÉPGYÁRTÓ GÉPEIBEN

PARTNEREINK, AKIK SIKERREL ALKALMAZTÁK  
KENÉSTECHNIKAI MEGOLDÁSAINKAT 
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30.000 ÜZEMÓRÁS 
OLAJCSERE-PERIÓDUS 
RENDSZERES 
DIAGNOSZTIKÁVAL

A Mikropakk Kft. proaktív karbantartási 
stratégiájának fontos eleme fröccsöntőgépeik 
szennyeződéstartalmának rendszeres ellenőrzése, 
amelyhez a LubCheck olaj-és gépdiagnosztika 
eredményeire támaszkodnak. Több mint 15 éve 
küldenek mintákat a MOL laboratóriumába. A 
vizsgálati eredmények alapján rendszeresen 
szűrik az olajtölteteket, így kétszeresére, 30.000 
üzemórára növelték az olajcsere-periódust.

HÁROMSZOROSRA NÖVELT ÉLETTARTAM

Egy magyar, villamos egységeket gyártó vállalat az ENGEL fröccsöntőgépeiben a hosszabb 
olajélettartam elérése érdekében áttért a MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj 
használatára és bevezette a LubCheck kenőanyag-vizsgálaton alapuló gépállapot-figyelést is. 

Az olajcsere-periódus több mint háromszorosára, 32.083 üzemórára nőtt, ugyanakkor a termék kiváló 
szűrhetőségének és alacsony üledékképződési hajlamának köszönhetően hosszabb berendezés 
élettartamot és jelentős költségmegtakarítást értek el.
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SZAKSZERŰ KENÉSGAZDÁLKODÁS 

A HATÉKONY KENŐANYAG-MENEDZSMENT 5 FŐ ELEME

1. SZAKSZERŰ ALKALMAZÁS
Hatékony kenést csak a megfelelő mennyiségben, a megfelelő helyre juttatott kenőanyag 
tudja biztosítani.

2. FOLYAMATOS KENŐANYAG-ÁLLAPOTFIGYELÉS
Folyamatos állapotfigyeléssel a gép meghibásodása a korai szakaszban felismerhető 
és a kenőanyag-karbantartás tervezhető.

3. IGÉNYNEK MEGFELELŐ KENŐANYAG-KARBANTARTÁS
Állapotfigyelés-alapú karbantartással meghosszabbítható a kenőanyag élettartama.

4. MEGFELELŐ TÁROLÁS ÉS KEZELÉS
Megfelelő tárolással elkerülhető a kenőanyagok szennyeződése.

5. KÉPZETT MUNKATÁRSAK
A munkatársak szakismerete hozzájárul a fenti szempontok hatékony érvényesüléséhez.

A megfelelő kenőanyag kiválasztása 
nem elegendő a hatékony működéshez. 
A kenőanyag-menedzsment 
minőségétől függően a közvetlenül 
kenőanyagra fordított összeg akár 
többszörösét lehet feleslegesen 
elkölteni vagy megtakarítani. Szakszerű 
kenésgazdálkodással növelhető a 
termelékenység, csökkenthető a leállások 
száma, a kenőanyag-felhasználás, az 
energiafelhasználás és a karbantartási 
költségek is. A gépek szakszerű kenése 
tehát tekinthető egyfajta befektetésnek is.  

A szakszerű kenésgazdálkodás 
egy átfogó rendszer, amelybe 
beletartozik a kenőanyag kiválasztása, 
tárolása, alkalmazása, felügyelete, 
karbantartása, ártalmatlanítása és a 
képzett munkaerő is. A teljes üzemelési 
költség optimalizálásához szükséges 
mindegyik terület körültekintő kezelése 
– akár a kenőanyag-beszállító aktív 
együttműködésével.
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TELJES KÖRŰ KENÉSTECHNIKAI MEGOLDÁSOK

Kenési megoldásaink és teljes körű szolgáltatáscsomagunk Önt is hozzásegítik a hatékonyabb 
kenőanyag-menedzsment megvalósításához. Használja naprakész, több mint 100 éves tapasztalatunkat 
és legyen hatékonyabb velünk!  

Magasan kvalifikált, a trendeket folyamatosan 
követő munkatársaink professzionális, a konkrét 
alkalmazásokhoz igazított technikai szolgáltatásokkal 
segí tik partnereinket.

További információért keresse kenéstechnikai 
szakértőinket a lubtechdesk@mol.hu email címen vagy 
a 06 (80) 201-296 számon.

Szolgáltatásainkról részletesebben 
a mol.hu/kenoanyagok oldalon olvashat.

KÉRDEZZEN, MI SEGÍTÜNK!

• Egyénre szabott, helyszíni oktatások
• Kenésgazdálkodási workshop

• Kenőanyag-ajánlás 
• Kenésgazdálkodási javaslatok 
• Problémamegoldás 
• Kenéstechnikai audit

MOL LUBSHARE

MOL LUBTECH

• Részletes olaminta-elemzés 
• Szakvélemény a karbantartás számára 

MOL LUBCHECK
Olaj- és gépdiagnosztika

Képzések

Kenéstechnikai tanácsadás

•  Vevői igények szerinti formulázás
•  Helyszíni üzemi tesztelés
•  Jóváhagyások koordinálása 

MOL LUBSUIT
Egyedi kenőanyag-fejlesztés

• Kenőanyagszűrés, karbantartás 
•  Olajmintavétel, helyszíni 

olajelemzés
• 24H kenőanyag-felügyelet

MOL LUBONSITE
Helyszíni  
kenőanyag-menedzsment
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MOL LUBCHECK 
OLAJ- ÉS GÉPDIAGNOSZTIKA 

Az olaj rendszeres vizsgálatával pontosan 
meghatározható a kenőanyag elhasználódásának 

mértéke és a gépek károsodása jóval azelőtt, 
hogy következményei jelentős termeléskiesést 

és magas karbantartási költségeket 
eredményeznének. A LubCheck olajdiagnosztika 

segítségével optimalizálhatóak a karbantartási 
költségek és az olaj csereciklusa, valamint 
minimálisra csökkenthetők a nem tervezett 

leállások, termeléskiesések. 

A nemzetközileg akkreditált MOL LubCheck 
laboratórium 1997 óta tagja a WearCheck 

Internationalnek.

MOL LUBTECH  
KENÉSTECHNIKAI TANÁCSADÁS 
Sokéves tapasztalattal rendelkező szakértői 

gárdánk készséggel segít minden kenéssel vagy 
kenőanyagokkal kapcsolatos kérdésben, legyen 

szó a konkrét technológiához legalkalmasabb 
termék kiválasztásáról, technikai problémáról 

vagy kenőanyagokkal kapcsolatos általános 
kérdésekről. Igény esetén a kiválasztott terméket 

üzemi alkalmazástechnikai vizsgálat során is 
teszteljük.

Keresse kollégáinkat a 
lubtechdesk@mol.hu email címen 
vagy a 06 (80) 201-296 számon.

i

MOL LUBONSITE  
24H KENŐANYAG-FELÜGYELET 
Amennyiben berendezése meghibásodási 
kockázata nagy, a LubCheck olajdiagnosztika 
mellett az online MOL 24H kenőanyag-felügyelet 
alkalmazása is hasznos. A vizsgált gépbe 
épített szenzor segítségével a hidraulikaolaj fő 
paraméterei a nap 24 órájában, folyamatosan 
nyomon követhetőek online. A rendszer jelentős 
eltérés vagy feltételezhető meghibásodás esetén 
riasztást küld, így a hibaelhárítás preventíven vagy 
azonnal megkezdhető.

LubCheck szolgáltatásunkról külön 
kiadványunkban olvashat részletesebben.
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MOL LUBSHARE 
KÉPZÉSEK 
Szakértőink gyakorlati tapasztalatai és 
szaktudása az Ön számára is elérhető. A hatékony 
kenőanyag-karbantartás bevezetéséhez a 
MOL Kenésgazdálkodás okosan tréningjein 
gyakorlati megközelítésben ismerkedhet meg a 
legkorszerűbb technikákkal. Az aktuális időpontok 
elérhetők: mol.hu/workshop oldalon. Igény esetén 
helyszíni, személyre szabott oktatásokat is 
tartunk.

 MOL LUBSUIT 
EGYEDI KENŐANYAG-FEJLESZTÉS 

Gépéhez speciális minőségű, tisztaságú 
kenőanyagokra van szüksége? Fejlesztői csapatunk 

és az ISO 9001:2015 szabványi követelményeknek 
megfelelő, korszerű gyártórendszerünk a biztosíték, 

hogy az Ön gépéhez a legmegfelelőbb terméket 
szállítjuk.

MOL LUBONSITE 
KENŐANYAGSZŰRÉS ÉS 
KARBANTARTÁS 
A hidraulikaolajok karbantartás-igényes 
kenőanyagok. A proaktív karbantartási 
stratégia fontos eleme a szennyeződéstartalom 
folyamatos ellenőrzése. A szennyeződések korai 
szakaszban történő felismerésével a szükséges 
javító beavatkozások időben elvégezhetőek. 
Széles körűen alkalmazható felszereléseink 
és szakképzett, tapasztalt munkatársaink 
segítségével biztosítani tudjuk a hidraulikaolajok 
megkövetelt egyenletes minőségét, hogy gépei 
nagyobb megbízhatósággal, kisebb karbantartási 
költség mellett üzemelhessenek. 



MOL-LUB KFT.

Szakmai tanácsadás és értékesítés:

Tel.: + 36 (80) 201 296 
E-mail: kenoanyag@mol.hu

Fáradt olaj ügyfélszolgálat: 
Tel.: + 36 (80) 200 591 
E-mail: faradtolaj@mol.hu

mol.hu/kenoanyagok


