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Produtos Mobil para a indústria de Energia

A operação de engrenagens 
e mancais dos equipamentos 
do setor eólico é complexa. 
Os componentes estão expostos 
a todo tipo de influência ambiental, 
além de funcionarem em 
velocidades variadas. Escolher 
o produto ideal é fundamental, 

Tecnologia e melhor 
desempenho para
o setor eólico

e, para atender às demandas do 
mercado, a Mobil fornece um pacote 
de soluções completo para todas 
as aplicações em turbinas eólicas, 
e, entre as principais, as graxas 
para yaw, pitch e main bearings 
e óleo lubrificante para as caixas 
multiplicadoras.
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O Mobilgear SHC XMP 320 protege 
as engrenagens e os rolamentos 
contra os principais modos de falhas 
característicos desses componentes. 
Ao todo, mais de 40 mil turbinas são 
lubrificadas com essa tecnologia 
globalmente, com já comprovados 
sete anos de vida útil de carga. Um 
conjunto de propriedades permite ao 
lubrificante alcançar esse excepcional 
desempenho. Entre eles, destaque para 
a proteção quanto aos principais modos 
de falhas observados em multiplicadoras 
de turbinas eólicas, boa resistência à 
oxidação e à degradação térmica, além 
da proteção superior contra ferrugem 
e corrosão. Outro diferencial é a 
excelente estabilidade mesmo diante 
de contaminação por água. É ainda ideal 
para aplicações em aerogeradores que 
estão sujeitos a cargas elevadas e de 
choque, em locais de difícil acesso e em 
ambientes de temperaturas extremas. 

A linha Mobil SHC Grease 681 WT tem 
propriedades similares quando comparada 
à Mobil SHC 460 WT, que tem desempenho 
comprovado no mercado, mas com 
performance superior, principalmente 
no que tange a resistência à lavagem por 
água. Formulada com complexo de lítio, 
esta tecnologia obteve ótimo desempenho 
no teste Riffel da indústria eólica por atuar 
contra desgaste e ferrugem, com poder 
anticorrosivo e antioxidante. Além disso, 
fornece excelente bombeabilidade em 
baixa temperatura e torque de partida. 
Outros diferenciais são sua demulsibilidade 
e viscosidade elevadas, o que garante 
melhor espessura do filme de óleo. Tem 
ainda desempenho superior mesmo em 
operações com baixa temperatura, como 
-40ºC. Em função dessas características, 
essa família de graxas protege melhor os 
rolamentos, com sensível aumento da vida 
útil do componente na comparação com 
a Mobil SHC 460 WT.

MOBIL
SHC Grease 681 WT

MOBILGEAR
SHC XMP 320
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Benefícios
Por conta das condições extremas a que as 
turbinas eólicas são submetidas, os operadores 
de parques eólicos necessitam de lubrificantes 
especiais que apresentem alto desempenho, 
protejam os componentes e contribuam para 
o aumento dos intervalos de manutenção. 
Conheça os principais benefícios presentes 
nos dois produtos:

Elevada proteção durante
toda vida útil da carga
Garante a preservação de 

engrenagens e rolamento da 
gearbox de ponta a ponta, 

possibilitando reduzidos custos 
com manutenção e com horas 

trabalhadas da equipe.

Maior vida útil do óleo 
Otimiza o consumo de 

lubrificante, gerando menores 
custos com inventário.

Proteção superior de componentes
Prolonga de forma consistente a vida 
útil dos rolamentos, proporcionando 
custos reduzidos com manutenção.

Estabilidade diante de 
contaminação por água

Essa propriedade redunda em menos 
custos com manutenção e troca de peças 
e lubrificantes, reduzindo as chances de 

paradas não programadas.
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Proteção contra
ferrugem e corrosão

Devido ao excelente 
desempenho quanto à lavagem 

por água, contribui para 
a redução de paradas não 

programadas do equipamento 
e reduz os custos de 

manutenção em comparação 
com graxas convencionais.

 Maior produtividade
do parque

Aumenta a disponibilidade 
da turbina, elevando a 

produtividade do gerador 
e, em consequência, 

do parque eólico.

 Proteção superior
ao rolamento

Prolonga de forma consistente 
a vida útil do componente, 
reduz o número de paradas 

preventivas e custos com 
troca de peças.

Mobil SHC 
Grease 681 WT
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www.mobilindustrial.com.br

http://www.linkedin.com/showcase/mobilbrasil/
http://www.facebook.com/cosan.mobil/
http://www.youtube.com/user/cosanmobil
http://www.instagram.com/mobilbrasil/

