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Coraz wyższe temperatury i wydajność pracy sprężarek powietrza powodują, że chroniące je środki 
smarne muszą być bardziej odporne na trudne warunki eksploatacyjne. Wiele olejów nie potrafi sprostać 
temu wyzwaniu, co powoduje częste i kosztowne przestoje konserwacyjne oraz naraża firmę na ryzyko 
uszkodzenia sprzętu.

Wykres 1

Mobil SHC™ Rarus  
– nowa generacja olejów do sprężarek powietrza

renta przede wszystkim pod względem trwałości, ochrony przekładni 
i łożysk oraz odporności na tworzenie się osadów i lakieru. Do zalet 
używania tego oleju należą niższe koszty utrzymania i ograniczona liczba 
przestojów, a jednocześnie lepsza żywotność sprzętu i wyższa produk-
tywność.

OCENA KONKURENCYJNOŚCI
W teście sprężarki pracującej w temperaturze 130°C porównano dzia-
łanie olejów serii Mobil SHC™ Rarus z pięcioma wiodącymi olejami do 
sprężarek. Mobil SHC™ Rarus wykazał się dwu-, a nawet trzykrotnie 
wyższą trwałością w porównaniu z innymi testowanymi olejami (patrz: 
Wykres 2).

Więcej informacji o środkach smarnych marki Mobil oraz usługach 
ExxonMobil dla przemysłu uzyskasz w Dziale Pomocy Technicz-
nej ExxonMobil (bezpłatna infolinia 0  800  44  11  603 lub TechDe-
skEurope@exxonmobil.com) oraz na stronach <www.mobil.pl> 
i <www.mobilindustrial.com>. ■

Odpowiedzią ExxonMobil na rosnące wymagania wobec 
olejów do sprężarek powietrza jest nowa seria olejów 
Mobil SHC™ Rarus. W porównaniu z wiodącymi oleja-
mi syntetycznymi nowa generacja syntetycznych środków 
smarnych ExxonMobil utrzymuje swoją wysoką wydajność 

zdecydowanie dłużej. Testy wykazały nawet trzykrotne wydłużenie okre-
sów pomiędzy wymianami oleju. W praktyce oznacza to oszczędności 
i ograniczoną liczbę przestojów.

OGRANICZANIE KOSZTOWNYCH PRZESTOJÓW
Oleje serii Mobil SHC™ Rarus są dostępne w trzech klasach lepkości 
(32, 46, 68) i przeznaczone szczególnie do smarowania śrubowych 
sprężarek powietrza. Seria Mobil SHC™ Rarus pomaga maksymal-
nie wydłużyć okres pomiędzy wymianami oleju przy jednoczesnym 
utrzymaniu skutecznej ochrony sprzętu pracującego w trudnych wa-
runkach. 

Oleje Mobil SHC™ Rarus wyróżnia doskonała stabilność termiczna 
i oksydacyjna, spowalniająca proces starzenia się oleju. Jest to możliwe 
dzięki odporności na wytrącanie się osadów i tworzenie się lakieru. Prze-
dłużona żywotność oleju oznacza dłuższe okresy pomiędzy wymianami, 
a to z kolei pozwala ograniczyć koszty i opóźnienia spowodowane kon-
serwacją sprzętu.

OPATENTOWANA METODA FORMULACJI
Dzięki udoskonalonej kompozycji olejów bazowych oraz nowemu pakie-
towi dodatków oleje marki Mobil SHC™ Rarus uzyskały bardzo wysoką 
ocenę swojej wydajności. Szeroko zakrojone testy potwierdziły skuteczną 
ochronę przed zużyciem, rdzą i korozją, co pomaga wydłużyć żywotność 
sprzętu. Nowa seria olejów ExxonMobil zapewnia skuteczne smarowanie 
w skrajnie niskich i wysokich temperaturach oraz zapobiega wyciekom 
dzięki odporności na pienienie.

OCENA WYDAJNOŚCI
Wykres 1 przedstawia porównanie wydajności oleju marki Mobil SHC™ 
Rarus (linia czerwona) z wiodącym olejem do sprężarek (linia szara) 
w ośmiu głównych kategoriach. Mobil SHC™ Rarus dystansuje konku-

Wykres 2
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