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Mobil apresenta nova geração de produtos  

A marca Mobil, licenciada no Brasil para a Cosan Lubrificantes e Especialidades, 
participa da 11ª edição do Equipo Mining, que acontece de 14 a 17 de agosto, na 
cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Soluções em lubrificação para veículos de 
mineração serão apresentadas em palestra que compõe o programa do evento. Os 
profissionais dos setores de manutenção e lubrificação também terão oportunidade 
de conhecer as novas linhas de óleos sintéticos de alta performance. 
 

A empresa apresentará a série Mobil SHC 600 Next Generation, que traz óleos lubrificantes 

sintéticos de alta performance para engrenagens e sistemas de circulação, com eficiência de 

energia documentada de até 3,6% quando comparados a óleos minerais. A 

linha Mobil SHC Gear oferece grande resistência à oxidação e proporciona maior vida útil 

do óleo, mesmo em condições extremas de operação. Seus produtos satisfazem ou excedem 

às principais especificações industriais e dos Fabricantes de Equipamentos Originais 

(OEM) para aplicações industriais de caixas de engrenagens.  O Mobil SHC Gear OH é 

especialmente recomendado para o segmento de mineração, desenvolvido para aplicação 

nos comandos finais e rodas motorizadas de veículos fora-de-estrada (OHV). Sua fórmula 

avançada oferece proteção aprimorada contra desgaste e máxima vida útil dos componentes 

em condições extremas de temperatura e ciclos de operação. 

 

Além de produtos que foram concebidos para responder às exigências do mercado, a 

marca Mobil também vai apresentar o OilXplorer Analysis, um avançado sistema de 

análise de óleo para o acompanhamento das condições específicas do lubrificante em 

uso, o programa Troca Inteligente e uma palestra sobre a lubrificação de veículos de 

mineração. 

  

Através das análises no OilXplorer Analysis, é possível avaliar o estado dos 

equipamentos e a vida útil das cargas dos lubrificantes aplicados, com resultado online. 

O serviço contribui para a busca do máximo desempenho nas operações, pois alerta para 

condições irregulares que possam vir a causar degradação do óleo e desgaste das 

máquinas e veículos. 

  

Os participantes da Equipo Mining também conhecerão o programa Troca Inteligente, 

que utiliza mini-tanques para o abastecimento do óleo direto no cárter do veículo. O 

programa vem ganhando cada vez mais aderência em todo o Brasil, por sua inovação e 

praticidade – seja para as revendas e consumidores finais, seja para os frotistas. 

  

A Equipo Mining é uma oportunidade para o intercâmbio de informações entre os 

profissionais dos setores de mineração, metalurgia, siderurgia, engenharia e 

manutenção. Seu grande diferencial são as demonstrações ao vivo de máquinas, 

equipamentos e sistemas, realizadas de hora em hora. 

 

Fonte: Approach – Eduardo de Souza 

 


