
EREDMÉNYES DÖNTÉS: 175 MILLIÓ FT MEGTAKARÍTÁS!

IPARÁG: 
személyszállítás

FELHASZNÁLÁS: 
haszongépjármű motorok

SZOLGÁLTATÁS: 
WearCheck olaj- és  
gép diagnosztika

A cégünket megbízó közlekedési vállalat 2006-ban több mint 1000 járművet üzemeltetett, 

éves szinten közel 78 millió km futásteljesítménnyel. Nem meglepő, hogy esetükben napi 

rendszerességgel fordulhattak elő meghibásodások, ami miatt a vállalat számára kiemelten 

fontos volt a járművek állapotának folyamatos felügyelete, a problémák időben történő 

észlelése, és azok kiküszöbölése. Mindezek teljesülése érdekében hozták meg a döntést, 

hogy a MOL-LUB Kft. olajvizsgálaton alapuló WearCheck gépállapot-figyelési szolgáltatását 

veszik igénybe. Az eredmények igazolták a döntésüket, hiszen a vállalat a hibák korai 

szakaszban történő felismerésével és a gyors beavatkozással egy év alatt összesen  

175 millió Ft anyag- és munkaköltséget takarított meg.

Napjainkban a korszerű motorok élettartama személygépjárműveknél 4–500 ezer km, míg 

egy haszongépjármű esetében – kedvező üzemállapotok mellett – a teljes felújításig eltelt 

időszak akár az 1 millió km-t is meghaladja. Megfigyelhető azonban, hogy a karbantartási 

időinter vallumok jelentősen meghosszabbodtak (a szervizciklus személygépjárműveknél  

a 20–30 ezer km-t, távolsági üzemben közlekedő nehézkategóriás tehergépjárművek esetében akár  

100–120 ezer km-t is elérheti), ami csökkenti a hibák időben történő felismerésének lehetőségét, 

így a javítási költségek emelkedését vonja maga után. A járműmotorok és hajtóműegységek értéke 

és a meghibásodásokból adódó jelentős költségek szükségessé teszik a problémák előrejelzését. 

Erre nyújt megoldást a MOL-LUB Kft. WearCheck szolgáltatása, ami a kenőanyag minőségi 

jellemzőinek változásán keresztül lehetővé teszi a motorban lezajló összes kedvező és kedvezőtlen 

folyamat nyomon követését.

Megbízónk esetében a vizsgálatok során fény derült a két leggyakoribb motorikus hibára, aminek 

köszönhetően a vállalat egy év alatt összesen 175 millió Ft közvetlen anyag- és munkaköltséget 

takaríthatott meg, és jelentős mértékben megnövelhette az autóbuszmotorok várható élettartamát.

Rendellenes  
porbejutás észlelése:  

87 jármű

Hűtőfolyadék  
bejutásának észlelése: 

97 jármű

Megelőző beavatkozással elkerült 
motorkárosodások száma: 26

Megelőző beavatkozással elkerült 
motorkárosodások száma: 29

Megelőző beavatkozással elkerült 
motorkárosodások száma: 22

Megelőző beavatkozással elkerült 
motorkárosodások száma: 11

Közvetlen megtakarítás: 
52 MILLIÓ FT

Közvetlen megtakarítás: 
57,5 MILLIÓ FT

Közvetlen megtakarítás: 
44 MILLIÓ FT

Közvetlen megtakarítás: 
21,5 MILLIÓ FT

Súlyos mértékű:  
36 eset

Figyelmeztető 
jellegű: 51 eset

Figyelmeztető 
jellegű: 25 eset

Súlyos mértékű:  
72 eset



A WEARCHECK DIAGNOSZTIKÁVAL

• a lehetséges meghibásodások korai szakaszban felismerhetőek
• felmérhető a gépek rejtett amortizációja, rendellenes működése
• csökkenthető vagy megszüntethető a termeléskiesés 
• csökkenthető a berendezések javítási költsége
• tervezhetőbbé és pontosabbá válik a karbantartás
• optimalizálható a berendezések olajcsereciklusa 
• nő a gépek megbízhatósága

JAVULNAK A MUTATÓK

• hatékonyabb termelésütemezés
• optimalizált kenőanyag-felhasználás
• jelentős pénzügyi megtakarítás
• pontosan tervezhető karbantartási költségek

WEARCHECK OLAJ- ÉS GÉPÁLLAPOT-FIGYELÉS

A WearCheck vizsgálat egy világszerte elterjedt kenőanyag-elemző eljárás, melynek segítségével pontosan meghatározható 
az olaj elhasználódásának mértéke és a berendezés bármilyen természetű károsodása jóval azelőtt, hogy a következmények 
jelentős termelés kiesést és javítási költségeket eredményeznének.

VILÁGSZÍNVONALÚ LABORATÓRIUM
A MOL-LUB Kft. az olajdiagnosztikán alapuló gépállapot-figyelés közép-európai úttörőjeként közel 20 éve működtet világszínvonalú 
olaj vizsgáló laboratóriumot. Az akkreditált laboratórium a WearCheck International szakmai tagjaként évente több ezer beérkező 
olajmintát elemez és értékel, ezáltal jelentős megtakarítást és hatékonyabb termelésütemezést tesz lehetővé partnerei számára.

OLAJ- ÉS GÉPÁLLAPOT-DIAGNOSZTIKA 4 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN  
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Mintavétel Mintaküldés Elemzés Szakvélemény

A szakszerű mintavételhez kövesse 
a mellékelt tájékoz tatóban leírt 
utasításokat!

A mintavételt követően töltse ki  
a mellékelt űrlapot, és küldje el 
az olajmintát tartal mazó edény-
nyel a MOL-LUB Kft. WearCheck 
laboratóriumába!

A beérkezett minta vizsgálatát 
mérnök szakértők végzik.

A vizsgálat eredményének össze-
sítése 72 órán belül megtörténik, 
az esetleges problémák előre  - 
jelzéséről a MOL-LUB Kft. e-mail-
ben küld tájékoztatást, valamint 
az eredmények elérhetők online is.

A motor meghibásodásának 
előrejelzése, és ennek 

eredményeképpen a javítási 
költségek csökkentése.

WearCheck  
kenőanyag-vizsgálaton alapuló 

motorállapot-figyelés.

Egy év alatt összesen  
175 millió Ft anyag- és 

munkadíjköltség-megtakarítás.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

MOL-LUB Kft. • 2931 ALMÁSFÜZITŐ, FŐ ÚT 21.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: +36 (80) 201 296 • SZAKMAI TANÁCSADÁS: +36 (1) 464 0236 
E-MAIL: KENOANYAG@MOL.HU • WEB: MOL.HU


