MEGBÍZHATÓ MOTORVÉDELEM
500 ÜZEMÓRÁN KERESZTÜL
CÉG:
Margittasziget 92 Kft.
IPARÁG:
Mezőgazdaság
FELHASZNÁLÁS:
John Deere 8330 és 6530
traktorok
TERMÉK:
MOL Farm Protect E9
15W-40 dízelmotorolaj
SZOLGÁLTATÁS:
WearCheck olaj- és
gépállapot-figyelés
„A MOL Farm Protect E9
15W-40 motorolaj a nálunk végzett 500 üzemórás teszt során
végig tökéletes motorvédelmet
biztosított, amit olajdiagnosztikai
vizsgálati eredmények igazoltak. A motorok kopása minimális volt, egyes géptípusoknál az
olaj
csere-periódust is növelni
tudtuk, így a ritkább alkatrészés olajcsere miatt kevesebb leállással többet tudunk termelni.”
Gerber József,
műszaki szaktanácsadó,
Margittasziget 92 Kft.

A mezőgazdasági gépgyártók a költséghatékonyság növelése és a környezet védelme
érdekében folyamatosan fejlesztik erőgépeiket, amelyeknek alacsony károsanyag
kibocsátású dízelmotorjai hosszú élettartamú, speciális kenőanyagokat igényelnek.
A MOL-LUB Kft. új MOL Farm Protect E9 15W-40 motorolajának tesztelésére a korszerű
üzemeltetési módszereket alkalmazó Margittasziget 92 Kft. vállalkozott. A John Deere
traktorok segítségével végzett 500 üzemórás vizsgálat igazolta, hogy a MOL Farm
Protect E9 motorolaj végig kimagasló motorélettartamot és maximális motorvédelmet
biztosított, sőt egyes géptípusoknál nagy biztonsággal nyújtott lehetőséget az olajcsereperiódus növelésére, 375-ről 500 üzemórára.
A Margittasziget 92 Kft. Dél-Baranyában, Újmohácson több mint 3700 hektáron gazdálkodik.
Szakmai berkekben a legeredményesebb szójatermesztők között tartják számon, ami a természeti adottságokkal összhangban álló, saját erőből fejlesztett technológiának köszönhető.
A MOL Farm Protect E9 15W-40 motorolaj az 500 üzemórás vizsgálat során bizonyíthatta, hogy
hosszú csereperiódus alatt is kiváló motorvédelmet biztosít, tökéletesen megfelel a gépgyártói teljesítmény előírásoknak. A tesztben résztvevő John Deere 8330 és 6530 típusú traktorokat a mezőgazdaságban megszokott, mindennapos körülmények között használták, ami idő
szakonként erőteljes, fokozott terhelést jelentett (72% talajművelés, 21% szántóföldi vontatás,
6% közúti vontatás, 1% egyéb tevékenység).
A motorolaj viselkedésének ellenőrzésére 100 üzemóránként vettek olajmintát, ezek elemzését
a nemzetközileg akkreditált MOL WearCheck laboratórium végezte.
Az eredmények meggyőzően bizonyították, hogy a MOL Farm Protect E9 15W-40 motorolaj 500
üzemórán keresztül megbízható motorvédelmet nyújtott.
A teszt kimutatta, hogy a viszkozitás minimálisan változott, vagyis a motorolaj nem használódott el, a szennyezőanyag-kezelő képessége kiváló volt. A stabil viszkozitásnak köszönhetően
a motorolaj nyújtott olajcsere-periódus mellett is optimális kenést biztosított.
A természetes alkatrészkopásból eredő vastartalmú kopásrészecskék tömegaránya messze
elmaradt az olajdiagnosztikai gyakorlatban általánosan elfogadott 75 mg/kg riasztási szinttől.
A siklócsapágyakban előforduló színesfémek koncentrációi is nagyon alacsony szinten maradtak, így a motorolaj bizonyítottan maximális motorélettartamot garantál.
A teszt igazolta, hogy a MOL Farm Protect E9 15W-40 motorolaj a gépgyártói előírásoknak
megfelelve, kockázatok vállalása nélkül használható 500 üzemórán keresztül, így egyes gép
típusoknál akár 25%-kal kevesebb motorolaj-felhasználás érhető el. A hatékony kopásvédelemnek köszönhetően a kevesebb alkatrészcsere miatt a karbantartási költségek akár 15%-kal is
csökkenhetnek.
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KIHÍVÁS

Hosszú olajcsere-periódusú
motorolaj használatával,
megbízható motorvédelem
mellett az üzemeltetési
költségek csökkentése.
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MEGOLDÁS

Nagy teljesítményű motorolaj
és WearCheck kenőanyagvizsgálaton alapuló motorállapotfigyelés alkalmazása.

EREDMÉNY

Megbízható, maximális
motorvédelem 500 üzemórán
keresztül, egyes géptípusoknál
akár 25%-kal kevesebb motorolajfelhasználás. A karbantartási
költségek akár 15%-kal
csökkenthetők.

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 termelésk iesést és javítási költségeket
eredményeznének.

VILÁGSZÍNVONALÚ LABORATÓRIUM
A MOL-LUB Kft. az olajdiagnosztikán alapuló gépállapot-figyelés közép-európai úttörőjeként 20 éve működtet világszínvonalú
olajvizsgáló 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
Mintavétel

Mintaküldés

Elemzés

Szakvélemény

A szakszerű mintavételhez kö
vesse a mellékelt tájékoztatóban
leírt utasításokat!

A mintavételt követően töltse ki
a mellékelt űrlapot, és küldje el
az olajmintát tartalm azó edén�nyel a MOL-LUB Kft. WearCheck
laboratóriumába!

A beérkezett minta vizsgálatát
mérnök szakértők végzik.

A vizsgálat eredményének összesítése 72 órán belül megtörténik,
az esetleges problémák előrejelzéséről a MOL-LUB Kft. e-mailben küld tájékoztatást, valamint
az eredmények elérhetők online is.

A WEARCHECK DIAGNOSZTIKÁVAL

JAVULNAK A MUTATÓK

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

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

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

