
Merkez

Bölge Bayii

Markalarımız ve distrübitörlüklerimiz;

w
w

w
.p

ix
el

st
ud

io
.c

om
.tr

V.
2 

09
-1

0-
20

13

ERSA END. YAĞLAR KİM. TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul Anadolu Yakası O.S.B Aydınlı Mah. 7. Sk. No: 9 Tuzla / İstanbul
Tel: +90 216 473 43 88 | Faks: +90 216 353 30 49
e - m a i l :  i n f o @ e r s a l t d . c o m  |  h t t p : / / w w w. e r s a l t d . c o m
e - m a i l :  i n f o @ e r a l u b e . c o m  |  h t t p : / / w w w. e r a l u b e . c o m



KOMPRESÖR YAĞLARI



Adres : İstanbul Anadolu Yakası O.S.B Aydınlı Mahallesi 7. Sokak No: 9 Tuzla / İstanbul
Tel : +90 216 473 43 88 |  Fax : +90 216 353 30 49
e-mail : info@ersaltd.com |  www.ersaltd.com
e-mail : info@eralube.com | www.eralube.com
24 saat direkt destek hattı : 0533 631 54 52

Değerli dostlarımız;

Bizler, ERSA ENDÜSTRİYEL YAĞLAR olarak ALMAN MOLYDUVAL markası ile başladığımız özel yağlar serüvenimizi 

ERALUBE markamızın yanısıra, BVA Advance, OELHELD ve RENITE  markalarının distrübütörlükleri ile de 

güçlendirerek; üst düzey teknik birikimle donanımlı personelimiz ve kaliteli ürün yelpazemiz ile ülkemiz 

sanayisine 12 yıldır hizmet vermekteyiz. 

Ülkemiz sanayisinin uzun yıllardır lokomotifleri olan talaşlı imalat, gıda, tekstil, demir çelik sanayi gibi sektörler 

doğal olarak bizlerin en üst düzeyde gayret gösterdiği ana faaliyet konularımızdandır. Özellikle son dönemde 

bu sektörlerdeki maliyetleri düşürme, kaliteyi arttırma ve uluslararası rekabet gücünü kaybetmeme çabaları 

çerçevesinde bizlerinde sektöre olan anlamlı katkıları gün geçtikçe artmaktadır.       

Bünyemizde bulundurduğumuz branşlaşmış uzman satış personelimiz ile direkt makine yağlama şemalarını, 

makine üreticilerinin öngörülerini ve önerilerini, işletme şartları ile birleştirip, yüksek performans ürünlerimizi 

işletmeye en ekonomik ticari şartlarla sunmanın gayreti içindeyiz. Bu amaçlar doğrultusunda özenle hazırlamış 

olduğumuz, ürünlerimizi ve bu ürünlerin kullanım noktalarını bir arada bulabileceğiniz bu yeni kataloğumuzu 

sizlerin bilgilerine sunuyoruz.

Sektörün hizmetine sunduğumuz tüm ürünlerimizin stoklarımızda sürekli bulunduğunu ayrıca belirtmek isteriz.

Ana ilkesi, üründe ve hizmette kalite olan firmamız eğitimli teknik kadrosu ve yağlama konusundaki vermiş 

olduğu eşsiz eğitim ve teknik desteği ile işletmenizdeki uygulamalarda sorunları çözmek ve mevcut uygulamaları 

iyileştirmeyi ve işletmenize ciddi kazançlar sağlamayı hedeflemektedir.

Tüm teknik sorunlarınız ve kataloğumuzda yer almayan ürünlerimiz ile ilgili aşağıdaki adreslerden bizlere 

başvurabilirsiniz.

Sizlere hizmet vermekten mutluluk duyacağımızı belirtir, işlerinizde başarılar dileriz.
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NEDEN ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI? 
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Yağ değişim süresini uzatır, arızaları önler, bakım giderlerini azaltır.

YÜKSEK VERİMLİLİK

NEDEN ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI? 



Üretim tesisleri için kompresörün ne kadar önemli olduğu 
herkesin malumudur. İşletmenizde kullandığınız Hava 
Kompresörlerinde temel iki husus çok önemlidir.

•	 İhtiyaç duyulan basınçlı havanın zamanında 
üretilebilmesi

•	 Bu basınçlı havanın işletmeye olan maliyeti

İşletmelerde üretim makineleri ve sistemlerine göre 
genelde ikinci planda kalan basınçlı hava makineleri ve 
sistemi ancak bir arıza durumunda tüm işletmeyi etkileyen 
önemli bir unsur olduğunu hızla hatırlatır.

Genel olarak sistemin verimliliği düşünüldüğünde hayretle 
görülmektedir ki kompresörde kullanılmak üzere seçilen 
yağlayıcı VERİMLİLİĞİ doğrudan etkilemektedir. Bunlar;

1. Duruş sürelerinin azalması ve kompresörün hizmet 
süresinin artması,

2. Enerji ve bakım giderlerini azaltarak maliyet düşürmesi,

3. Üretilen havanın temizlenmesi için yapılan harcamanın 
azaltılması,

»VERİMLİLİK,

Bir üretim ya da hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki 
ilişkidir. Çeşitli mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların (emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji, 
bilgi) etken kullanımıdır.

»YÜKSEK VERİMLİLİK,

Aynı miktar kaynakla daha çok üretmek ya da aynı girdiyle daha çok çıktı elde etmektir.

ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI
VERİMLİLİĞİ ARTIRIR.  

S 03
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NEDEN ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI? 



ENERJİ TÜKETİMİNİ NASIL AZALTIR?

•	 Sürtünmeyi azalttır ve hareketi kolaylaştırır,

•	 Dönen vidalar arasında daha iyi sızdırmazlık sağlar. Üretilen hava miktarını arttırır,

•	 Düşük separatör basınç farkı yaratır,

bahsedilen bu özellikleri ile ERALUBE ERACOMP SENTETİK kompresör yağları enerji tüketiminizi düşürürken hacimsel 
etkinliğinizin arttırılmasını sağlar.

* Ayrıca sanayi raporları işaret etmektedir ki doğru formüle edilmiş ve viskozitesi stabil sentetik yağlar yaklaşık % 5 enerji 
tasarrufu sağlar ve ERALUBE ERACOMP SENTETİK kompresör yağları buna en iyi örneği teşkil eder.

Kompresörlerin çalışmaya başladıkları andan itibaren en büyük giderleri ENERJİ’dir. Öyle 
ki çok kısa bir çalışma döneminde kompresörlerin enerji maliyeti ilk yatırım bedeline 
ulaşır ve geçer. Yani ekonomik olarak değerlendirildiğinde kompresörlerde enerji 
maliyetlerini düşürecek tüm çabalar çok anlamlıdır.
Uygun türevdeki ERALUBE ERACOMP SENTETİK kompresör yağları ile enerji maliyetinizi 
azaltabilirsiniz.
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ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI  ENERJİ 
TASARRUFU SAĞLAR

ÖRNEK HESAPLAMA;

200 kw motor’a sahip bir kompresör

8.000 saat çalışma süresi

1.600.000 kw enerji tüketimi

0.08 € birim kw enerji fiyatı ile

128.000 €/total Enerji maliyeti yaratır. 

BU ÖRNEKTEN TASARRUF MİKTARLARI;

% 3 3.840 €

% 4 5.120 €

%5 6.400 €

Tasarruf sağlayabilirsiniz. 

KOMPRESÖR İŞLETME MALİYETLERİ;

% 75   Enerji tüketim maliyetleri

% 20  Yatırım Maliyetleri

% 4,5  Bakım Maliyetleri

%  < 1  Kompresör Yağı Maliyet 2
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DOĞRU ÜRÜN =
SIFIR YAĞ MALİYETİ + ENERJİ TASARRUFU

NEDEN ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI? 
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Aşağıdaki sunumlarda 200 kw/h gücündeki ortalama bir kompresör’ün toplam yağ maliyeti ile enerji tasarrufu sağlandığı 
durumlarda ENERJİ - YAĞ maliyet verilerinin karşılaştırıldığı tablolar bulunmaktadır.

Örnek kompresörümüzün separatör ömrü 8.000 saattir. Her separatör değişiminde yıllık bakımı da yapılmaktadır.

Kopresörümüzün enerji sarfiyatı bir önceki bölümde sunulmuştur.

Örneklenen kopresörün yağ hacmi 125 lt’dir.

YAĞ TİPİ
YAĞIN

DEĞİŞİM
PERİYODU

ORTALAMA
BİRİM FİYAT

TÜKETİM
MİKTARI

YAĞ DEĞİŞİM
BEDELİ

DEĞİŞİM
SAYISI

TOPLAM YAĞ 
MALİYETİ

Hidrolik yağ 1.000 saat 2,28 €/lt 125 lt 285 € 8 2.280 €

Madeni Bazlı 
Kompresör yağı

2.000 saat 4,25 €/lt 125 lt 531 € 4 2.124 €

Eracomp 4068 8.000 saat 10 €/lt 125 lt 1.250 € 1 1.250 €

YAĞ TİPİ
TOPLAM
ENERJİ

BEDELİ €

ENERJİ 
TASARRUF
ORANI %

ENERJİ
TASARRUF
MİKTARI €

TOPLAM
YAĞ

MALİYETİ €

ENERJİ
+

YAĞ BEDELİ

TOPLAM
TASARRUF

ORANI

Hidrolik yağ 128.000 € %0 0 € 2.280 € 130.280 €  - % 1.78

Madeni Bazlı 
Kompresör yağı

128.000 € %0 0 € 2.124 € 130.124 € -  % 1,66

Eracomp 4068 128.000 € %4 5.120 € 1.250 € 124.130 € + %  4

ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI;
ENERJİ TASARRUFU VE TOPLAM YAĞ MALİYETİ

Burada ortaya çıkan rakam çok ilginçtir. Enerji maliyetine toplam kullanılan yağ 
maliyetini de ekleyip hesabı tekrar yaptığımızda elde edilen tasarrufun %4 olduğu 
açıkça görülmektedir. 
Yani konvansiyonel mineral yağlara para harcamak yerine size enerji tasarrufu 
sağlayacak bir yağı tercih etmeniz yağ maliyetinizin sıfır olmasını sağladı ve size %4 lük 
bir enerji tasarrufu da kazandırdı.

TOPLAM YAĞ MALİYET TABLOSU

ENERJİ MALİYETİ - YAĞ MALİYETİ KARŞILAŞIRMA  TABLOSU
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ERALUBE ERACOMP KOMPRESÖR YAĞLARIMIZ ÇALIŞTIKLARI SÜRE 
BOYUNCA OKSİDASYON VE SICAKLIK DAYANIMLARI NEDENİ İLE 

ASLA SİSTEMDE BALÇIK VE TORTU BIRAKMAZLAR. 

NEDEN ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI? 



Kompresörlerde kullanılan yağlayıcılar tüm çalışma 
süresi boyunca OKSİDASYON VE SICAKLIKLA baş etmek 
zorundadır.

Eğer kullanılan yağlayıcı, oksidasyon ve sıcaklığa yeterince 
dayanmıyorsa hızla yapısı bozulur ve değiştirilmesi gerekir.

Bunun sonucu olarak gerçekleşen sık yağ değişimi ise 
aşağıdaki olumsuzluklara sebep olur.

•	 Duruşlara ve duruş maliyetlerinin artmasına,

•	 Bakım maliyetlerinin artmasına

* Bakım işçiliği

* Yedek parça (Yağlayıcı, Separatör, Yağ filitresi v.b.)

Daha da kötüsü yapısı bozulduğu halde yağ kullanılmaya 
devam edilirse yağ sirkülasyon sisteminin her noktasında 
BALÇIK ve DEPOZİTLER oluşur. Bu durumda;

•	 Yapısı bozulmuş bir yağ nedeniyle sürtünme 
yüzeylerinde hızla aşınmalar başlar. Özellikle rulmanlar 
ve vida elementleri  grubu bundan olumsuz etkilenir.

•	 Doğal olarak enerji tüketimi artar

•	 Çalışma sıcaklıkları yükselir.

•	 Yağ soğutma radyatöründe tortuların neden olduğu 
verim kayıpları yaşanmaya başlar ve yağ soğutma 
performansı azalır.

•	 Separatör hızla tıkanıp separatör basınç farkı yükselir ve 
doğal olarak daha yüksek enerji tüketimi oluşur.

ERALUBE farklı çalışma saatlerine göre tasarlanmış özel bir 
kompresör yağları grubu sunmaktadır. Kompresörünüzün 
bakım periyod süresi ne kadar uzun olursa (6.000-
8.000-10.000-12.000 saat) olsun mutlaka bir ERALUBE 
kompresör yağı kullanılması size uygun olacaktır. ERALUBE 
ERACOMP KOMPRESÖR YAĞLARI çalıştıkları süre boyunca 
OKSİDASYON ve SICAKLIK dayanımları nedeni ile asla 
sistemde BALÇIK ve TORTU bırakmazlar. 

ERACOMP kompresör yağları serisi ile;

•	 Bakım maliyetleriniz azalır.

•	 Bakım periyotlarınız uzar.

•	 Yedek parça giderleriniz azalır.

* 8 kata kadar yağ ömrü

* Daha uzun separatör ömrü

•	 Daha az bakım işçiliği (servis bedeli) ve bakım 
planlaması

•	 Bakım ve arıza duruşları nedeni ile oluşan duruş 
maliyetleriniz azalır.

•	 Daha az atık yağ ile çevreye olan negatif etki azalır.
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ERALUBE KOPMPRESÖR YAĞLARI
BAKIM VE DURUŞ MALİYETLERİNİ AZALTIR

OKSİDASYON,

Sistemde yağ ile birlikte dolaşan basınçlı ve sıcak hava içerisindeki oksijen ve nem, yağ ile temas 
ettiğinde yağa ciddi bir oksidasyon etkisi yaratır. Bu güçlü negatif etkiye ancak özenle seçilmiş baz 
yağa ve ileri teknoloji katkılara sahip yağlayıcılar karşı koyar ve uzun çalışma sürelerine ulaşabilir.

SICAKLIK,

Yağlayıcının performansını ve ömrünü etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Çalışma sırasında 
kompresörlerde oluşan ısı sıradan madeni yağların üst çalışma sıcaklık sınırına ulaşmakta ve hızla 
yapılarını bozmaktadır. Kompresörlerin çalışma ısısının çok üzerinde sıcaklık dayanımına sahip 
özel baz yağlar, bu sıcaklıklardan etkilenmez ve uzun ömürlü olurlar.
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DÜŞÜK BUHARLAŞMA ORANI = YAĞSIZ BASINÇLI HAVA

NEDEN ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI? 
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Eralube kompresör yağları; sahip oldukları özel baz yağlar 
ve buharlaşma eğilimi sıfırlanmış katkı paketleri sayesinde, 
madeni yağların buharlaştığı miktarın ancak % 5’i  kadar  
buharlaşırlar. Bu sayede aşağıdaki faydalar sağlanır.

•	 Kompresörden çıkan basınçlı havanın yağsız olması

•	 Yağ tutucu filtrelerin ömrünün uzaması

•	 Pnömatik valf ve ekipmanlarda sisteme ulaşan yağın 
yarattığı bakiyelerden kaynaklı problemlerin azalması

•	 Temiz basınçlı hava şebekesi, hatları

•	 Daha düşük yağ tüketimi. Yağ seviyesinin değişmemesi 
yağ eklemelerinin ortadan kalkması

ERALUBE ERACOMP KOMPRESÖR YAĞLARININ GIDA VE 
İLAÇ SANAYİİNE YAĞSIZ BASINÇLI HAVA İLE BÜYÜK KATKISI

Yukarıda anlatılan daha yağsız basınçlı hava üretimi özellikle 
gıda ve ilaç sektöründe daha da kritik bir önem arz eder. 
Bu sektörler ya yağsız tip kompresörler kullanmalı ya da 
kullandıkları yağlı kompresörlerin ürettiği havayı tamamen 
yağdan arındırmalıdırlar. Bu noktada Eralube Eracomp 
kompresör yağları daha az buharlaştıkları için özel karbon 
yağ filtrelerinin ömrü daha uzundur.

Ayrıca gıda ve ilaç sanayinde kullanımı NSF tarafından 
onaylanmış özel yağlayıcılarımızı lütfen teknik ekibimize 
sorunuz?

ERALUBE KOPMPRESÖR YAĞLARI
YAĞSIZ BASINÇLI HAVA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRIR.
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ERAFLUSH SP= YAĞ SİRKÜLASYON SİSTEMİ TEMİZLİĞİ

NEDEN ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI? 



6

Kompresörlerin yağ dolaşım bölgeleri zamanla bozulmuş 
yağ kalıntıları, tortu ve balçık ile kirlenirler. Uzun çalışma 
sürelerinde sıcaklık ve oksidasyon etkisinden dolayı yapısı 
bozulmuş yağlar, tortu ve balçıklar kompresörün birçok 
hayati parçası üzerinde yağ değişiminden sonra bile 
ciddi miktarda bulunmaktadır. Makinenin gerektiğinde 
temizlenmemesi ciddi arıza riskleri doğurur ve verimliliği 
düşürür.

Sistem temizlenmeden bakım yapıldığında içerideki yağ 
kalıntıları, tortu ve balçıklar;

•	 Yağı

•	 Yağ filtresini

•	 Separatörü

Hızla kirletir, ömürlerini azaltır. Bakım maliyetlerinizi ve arıza 
duruşlarını arttırır.

PEKİ, BİLİNEN TEMİZLİK YÖNTEMLERİ NELERDİR?

1. Kompresörün gerekli tüm ekipmanlarını söküp özel 
manuel olarak temizlemek.

2. Kompresörün bakımında minimum miktarda yeni yağ 
ile bir süre çalıştırıp yağı tekrar değiştirmek.

 ERAFLUSH SP KULLANMAK EN ETKİN YÖNTEMDİR.

•	 Özel formüle edilmiş baz yağa sahip bir temizleyicidir. 
Özellikle makinedeki hiçbir aksama zarar vermeden 
temizler.

•	 Sistemdeki balçıklar, yanmış yağ bakiyeleri ve diğer 
istenmeyen kirlilik unsurlarını makinenin çalışması 
esnasında temizleyerek üzerine alır ve yağ değişimi 
sırasında atılmasını sağlar.

•	 Kullanımı çok pratiktir. Kirliliğin durumuna göre bakım 
yapılmadan 2-3 gün önce mevcut değişimi yapılacak 
yağa yine kirliliğin durumuna göre belli bir oranda 
eklenir.

•	 Bu ciddi zaman tasarrufu sağlar. Ekstra bir duruş ve 
bakım zamanı gerektirmez.

•	 Mineral yağdan sentetik yağa geçilen makinelerde 
sentetik yağın eski yağdan zarar görmesini ve uyum 
sorununu ortadan kaldırır.

•	 İlk dolumda sentetik yağdan maksimum performans 
alınmasını sağlar.

 ERALUBE ERAFLUSH SP

•	 Çalışma sıcaklığını düşürür

•	 Yağ, yağ filtresi ve separatörün ömrünü uzatır

•	 Bakım, arıza ve duruş maliyetlerinizi azaltır.
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ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI,
ERAFLUSH SP İLE KOMPRESÖR TEMİZLİĞİ ÇOK KOLAY
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NEDEN ERALUBE KOMPRESÖR YAĞLARI? 

ERACOMP 2000 SERİSİ

•	 Grup III ve IV baz yağlar ile sentetik 
hidrokarbonlardan oluşan yarı sentetik baz yağ

•	 Yeni jenerasyon uçucu olmayan katkı teknolojisi

•	 Mineral yağlardan 3 kata kadar yağlama periyodu. 
4.000 – 6.000 saat arası.

•	 Mineral yağlara uyumlu, mineral yağlardan kolay 
geçiş

ERACOMP 3000 SERİSİ

•	 Sentetik baz yağ

•	 Yüksek performanslı katkılar

•	 Yağ ömrü olarak 6.000 – 8.000 saat arası 
performans için üretilmiş

•	 Bakım maliyetlerini düşürür ve kompresörün 
verimliliğini arttırır.

•	 Enerji tasarrufu sağlar

•	 Mineral baz yağlı ürünlerden geçişte problem 
yaşanmaz.

ERACOMP 4000 SERİSİ

•	 Tam sentetik kompresör yağlarıdır

•	 Yağ ömrü 8.000 – 10.000 çalışma saati aralığındadır

•	 Yüksek enerji tasarrufu sağlar. % 5 ‘ e kadar yüksek 
enerji tasarrufu sağlar.

•	 Kompresör verimliliğini arttırır.

•	 Bakım ve arıza maliyetlerini düşürür.

ERACOMP 5000 SERİSİ

•	 Tam sentetik kompresör yağlarıdır

•	 Normal çalışma koşullarında 12.000 saat çalışma 
periyoduna sahiptir

•	 Özellikle çok yüksek sıcaklık, çok nemli iklim, 
deniz kenarı ve üzerindeki çalışmalar ve sistemde 
problem yaşandığında ısrarla önerilir

•	 Kullanılan ürünlerden kolaylıkla geçiş sağlanır diğer 
baz yağlara uyumludur.



ERACOMP 7000 SERİSİ

•	 Tam sentetik kompresör yağlarıdır.

•	 Polialkaliglikol ( P.A.G) bazlı sentetik yağ kullanımını isteyen makine üreticilerinin performans kriterlerini karşılar.

•	 Baz yağı aynı zamanda Polyester (P.E.) içerir

•	 Normal çalışma koşullarında 10.000 saat yağlama periyoduna rahatlıkla çıkabilir

•	 P.A.G. kullanılan noktalarda sorunsuz değişim mümkündür, mineral ve diğer sentetik baz yağlardan geçişlerde lütfen 
teknik bilgi isteyiniz.

•	 IngerSoll Rand kompresörlerde kullanılmak üzere geliştirilmişlerdir.

ERACOMP 1000 SERİSİ

•	 Yüksek performanslı mineral baz yağ

•	 İleri teknoloji yeni jenerasyon katkılar

•	 Standart madeni bazlı kompresör yağlarına göre daha yüksek performans
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ERAFLUSH SP

•	 Yarı sentetik baz yağ ve özellikle balçık, katran ve tortu temizliğine yönelik özel temizleme katkıları içerir

•	 Yağlama özellikli temizleyicidir.

•	 Sistemde çalışırken sisteme hiçbir zarar vermez. ( Alüminyum yüzeyler, elastomer maddeler v.b.)

•	 Sistem çalışırken temizleme yapar

•	 En kötü kirliliklerde sistem ERAFLUSCH SP ile 72 saate kadar sorunsuz çalıştırılabilir
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ERAGREASE 1220

•	 Kompleks yapılı bir kalınlaştırıcıdır

•	 Özel mineral baz yağlı 

•	 Güçlü katkılarla güçlendirilmiş

•	 Uzun ömürlü elektrik motor rulman gresidir

ERAGREASE 1024

•	 Poliüre kalınlaştırıcılı

•	 Rafine mineral baz yağlı

•	 Yüksek sıcaklıkta çalışan ekipmanlar için üretilmiş

•	 Uzun ömürlü elektrik motor rulman gresi

ERAGREASE 9100

•	 Yeni jenerasyon sentetik yapılı kalınlaştırıcı

•	 Sentetik ester baz yağlı

•	 Yüksek sıcaklık ve yüksek devir dayanımı yanında uzun 
ömürlü yağlama yapılmak istenen noktalar için üretilmiş

•	 Yağlama ömrü mineral bazlı greslerden 4 kat daha uzun 
olan özel elektrik motor rulman gresi 
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