
الزيوت والشحوم من 

CAT



تستطيع زيوت Cat -ديد فرتات استنزاف 

الزيت حتى 500 ساعة عند دمجه مع عينات 
 .CAT من (SOS) الزيت املجدولة

500 ـساـعة    

باستخدام زيت وشحوم Cat، مقارنة 
بالعالمات التجارية األخرى.

إطالة دورة حياة القطع الهيدروليكية، 
وناقل الحركة، وقطع املحرك النها\.

حتى الزيوت والشحوم من CAT: أفضل زيوت 

Cat التشحيم املوىص بها فقط آلالت

تم تصميم زيوت التشحيم من Cat خصيصا لتوفd أعىل أداء 

داخل آالت ومحركات Cat، مm يحمي األصول القيمة 

والنتيجة النهائية. 

الحرصية Cat تركيبات •

الزيوت األساسية املختارة واملضافات •

اختبار ملكية صارمة •

ضmن الحmية واألداء•

%40 ـتوـفير
حوايل

2x ساعات عمل املحرك
وصول إىل

ما بعد الرشاكة: فيديو



MANTRAC OPTIONS TO MEET YOUR NEEDS كن أنW  CAT اختيار زيوت التشحيم الخاطئة ملعدات

تسبب العديد من النتائج الغ` مرغوبة

يتم تصنيع زيوت وشحوم معينة للعمل مع ماركات وأنظمة وآالت محددة.

اختيار الشحوم الخطأ Wكن أن:

يزيد االحتكاك والتآكل •

يسبب تلف وخدوشات •

يزيد من تعطل الجهاز •

يؤدي إىل تكلفة يف القطع والصيانة•

اختيار الزيت الخطأ Wكن أن:

يؤدي إىل تقصd فرتات استنزاف الزيت  •

يقلل نظافة عنارص حلقة املكبس •

يرض األداء يف درجات الحرارة العالية واملنخفضة •

يزيد من ضعف األداء •

انخفاض اإلنتاجية يف املوقع •

زيادة تعطل املعدات  •



MANTRAC OPTIONS TO MEET YOUR NEEDSالت مختلفةwسوائل متنوعة الستع

االستعwل أو النظام CAT نوع زيت

صيغة محسنة لألنظمة الهيدروليكية HYDO

 سوائل مرنة ملجموعة متنوعة من االستعmالت

والعنارص
مجموعة التدوير

للردم، واآلالت التجارية والبحرية والطرق الرسيعة (DEO) محرك ديزل

األداء األمثل للمحركات DEO-ULS

أفضل أداء يف درجات الحرارة املنخفضة DEO-ULS للطقس البارد 



MANTRAC OPTIONS TO MEET YOUR NEEDSشحوم متنوعة الستخدامات مختلفة

االستعwل أو النظام CAT أنواع الشحوم من

 لوازم التشحيم + نقاط التزييت يف االستعmالت
منخفضة الرسعة ومنخفضة التحميل

شحم يتيلتي

 لوازم التشحيم + نقاط التزييت يف االستعmالت

متوسطة الرسعة ومتوسطة التحميل
شحم االستعmل الرئييس

 لوازم التشحيم + نقاط التزييت يف ظروف التحميل

العايل والرسعات العالية
شحم االستعmالت القصوى

 لالستخدام يف استعmالت محمل الكرويات

واألسطوانات عالية الرسعة
محمل كريات (بول بdينغ)

لالستخدام العام، شحوم مركبة من الليثيوم وايت أسمبيل



MANTRAC OPTIONS TO MEET YOUR NEEDSشحوم متنوعة الستخدامات مختلفة

االستعwل أو النظام CAT أنواع الشحوم من

 شحوم سيليكون غd قابلة للذوبان تستخدم يف
املقام األول لألختام محكمة الهواء عند تجميع توربوز هاي فاكيوم

 يقلل االحتكاك، ويحسن أداة + وحيوية العمل يف

استعmالت املطرقة الهيدروليكية
هامر باست

 زيوت تشحيم عالية التحمل مصممة لتوفd الحmية عند

املسننات املفتوحة
زيوت التشحيم املفتوحة

 يف أك� Cat يقوم بحmية وإطالة عمر معدات

االستعmالت رصامة
بيرتو جيل أمرب



زيوت وشحوم CAT أثناء العمل: دراسة حالة 

رشكة أوغندية متعهدة يف تحريك الرتبة



زيوت وشحوم CAT أثناء العمل: دراسة حالة 

رشكة أوغندية متعهدة يف تحريك الرتبة

الوضع 

هذه الرشكة األوغندية هي مقاول محيل يف كمباال -تلك مختلف 

:آالت تحريك الرتبة يف أسطول معداتها. الرشكة::

> تشغل 17 وحدة 

> تستخدم عالمة تجارية متعددة الجنسيات من الزيت 

الهيدرولي� 

> تعمل مع فرتات استنزاف الزيت بـ 2500 ساعة 



زيوت وشحوم CAT أثناء العمل: دراسة حالة 

رشكة أوغندية متعهدة يف تحريك الرتبة

االنتيجة 

حققت الرشكة توفdا كبdا بعد التبديل:

الوضع 

عرضت مانرتاك ترقية من شأنها أن تغd عمليات الرشكة: 

وهي سوائل Cat الهيدروليكية جنبا إىل جنب مع عينات 

الزيت املجدولة (SOS)، وهذا من شأنه:

> 7,000 دوالر (20٪) توف` سنوي يف تكاليف الزيت الهيدرولي� 

> تم �ديد فرتات استنزاف الزيت الهيدرولي� إىل 6،000 ساعة من 

 (SOS) 2000 ساعة من خالل مراقبة عينات الزيت املجدولة

> خفض إجwيل وقت التوقف عن العمل وتكاليف العwلة

> ضwن صيانة اآلالت حسب املواصفات 

> استخدم سوائل Cat HYDO Advanced 30 األصلية، لتوف` 

التكاليف 

(SOS) خلق الكفاءة واالدخار من خالل عينات الزيت املجدولة <



زيوت وشحوم CAT أثناء العمل: دراسة حالة 

رشكة كربى مرصية للمعدات الكهربائية



زيوت وشحوم CAT أثناء العمل: دراسة حالة 

رشكة كربى مرصية للمعدات الكهربائية

الوضع 

تقدم هذه الرشكة املرصية خدمات توليد الطاقة الكهربائية 

التجارية، وهي مقاول إيجار رئييس لصناعة النفط والغاز. الرشكة: 

> �تلك 615 مولدة 

> حساسة لألسعار ألنها تحتاج إىل إدارة تكاليف اإليجارات 

> مستقلة �اما، مع فني£ خدمة مؤهل£



زيوت وشحوم CAT أثناء العمل: دراسة حالة 

رشكة كربى مرصية للمعدات الكهربائية

االنتيجة 

شهدت الرشكة توفdا كبdا بعد التبديل:

الوضع 

اقرتحت مانرتاك إجراء تجربة ميدانية مجانية مع زيت محرك 

ديزل (DEO) وعينات الزيت املجدولة (SOS) من CAT. بهدف:

> 7 دوالر/ساعة انخفاض يف التكلفة 

̀ات الزيت شهريا من 4 إىل 2    > انخفض عدد تغي

  > زيادة فرتات استنزاف الزيت بنسبة ٪40 

  > خفض إجwيل وقت التوقف عن العمل وتكاليف العwلة

> ضwن صيانة اآلالت حسب املواصفات 

> تنفيذ Cat DEO 15W-40 إلظهار التوف`


