
 Przemysłowe środki smarne Mobil™ 
do maszyn spożywczych 
 Smary i oleje Mobil™ z certyfi katem NSF H1 
pomagają zagwarantować odpowiednią jakość 
produkowanego pożywienia oraz zwiększyć 
wydajność. 

 Zwiększenie produktywności 

 Maksymalna produktywność jest w zasięgu ręki 
dzięki środkom smarnym Mobil™ z certyfi katem 
NSF H1. 
 Środki te zostały opracowane z myślą o szerokiej 
gamie zastosowań i warunków, obniżaniu kosztów 
energii, wydłużeniu okresu eksploatacji oleju oraz 
ograniczeniu nieplanowych przestojów. 
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 Przemysłowe środki smarne Mobil™ 
dla branży spożywczej 

 Chcesz osiągnąć większą 
wydajność? 



 Układy hydrauliczne  
 Mobil SHC Cibus™ 32, 46, 68, 100 

 Przekładnie 
 Mobil SHC Cibus™ 150, 220, 320, 460 

 Przekładnie ślimakowe 
 Mobil SHC Cibus™ 220, 320, 460  
 Mobil Glygoyle™ 220, 320, 460, 680 

 Łożyska 
 Mobil SHC Polyrex™ 005, 222, 462 
 Mobilgrease™ FM 101, 222 

 Przewody pneumatyczne 
 Mobil SHC Cibus™ 32 

 Układy chłodnicze 
 Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 

 Sprężarki 
 Mobil SHC Cibus™ 32, 46, 68 
 Mobil SHC Cibus™ 68, 100, 150 

 Układy grzewcze 
 Mobil SHC Cibus™ HT 32 

 Oferujemy też różne oleje chłodnicze 
przeznaczone dla branży spożywczej.
Dalsze informacje można uzyskać, pisząc na 
adres: mobilindustriallubes@exxonmobil.com 

Uwaga:  Schematy i zalecenia dotyczące produktów zawierają jedynie 
ogólne wytyczne. Podane produkty to nazwy serii produktów. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje na temat doboru produktów, należy 
zapoznać się z instrukcją producenta urządzenia. Informacje na temat 
dodatkowych produktów uzyskać można od specjalistów Mobil™ 
w dziedzinie środków smarnych. NIE ZACHOWANO SKALI. 

 Jak pomagamy zapewnić optymalną sprawność piekarni.  
 Produkty Mobil™ słyną z jakości – każdy z nich został opracowany z myślą o niezwykle skutecznej ochronie sprzętu 
i długim okresie trwałości. To tylko kilka spośród różnych serii produktów wysokiej jakości, które sprawdzą się 
w piekarniach.  

 Pełna lista przemysłowych środków smarnych Mobil™ jest dostępna na stronie www.mobil.com/industrial 

 Jednoczesna poprawa jakości żywności oraz 
zwiększenie wydajności. 

 Seria Mobil SHC Cibus™ to wysokiej jakości oleje 
z certyfi katem NSF H1 do maszyn spożywczych 
ułatwia osiągnięcie maksymalnej produktywności. 
Kompleksowa oferta uniwersalnych olejów 
bezbarwnych została opracowana w celu 
zapewnienia optymalnego połączenia wysokiej 
jakości pożywienia z zaawansowaną technologią 
smarowania oraz obniżeniem kosztów konserwacji 
w systemie zarządzania jakością. 
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