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ExxonMobil e Primetals Technologies assinam acordo
global para serviços de lubrificação


Parceria lança uma proposta conjunta de serviços técnicos e de lubrificantes



Disponível para operadoras de laminadores de produtos longos da Primetals Technologies e
laminadores de planos da marca Morgoil



A proposta inclui uma garantia ampliada para equipamentos novos

A ExxonMobil e a Primetals Technologies assinaram um acordo global na área de lubrificação visando
fornecer lubrificantes e serviços técnicos avançados exclusivamente para clientes da Primetals
Technologies. O acordo inclui três novas famílias de produtos projetados especificamente para os
requisitos de desempenho exclusivos dos sistemas de laminação de alta velocidade da Primetals
Technologies para produtos longos e planos. A Primetals Technologies endossou preferencialmente
todas as três linhas de Produtos para uso em seus Equipamentos, além de uma garantia ampliada para
equipamentos novos.

As empresas fornecerão um conjunto de serviços técnicos de lubrificação e equipamentos para ajudar
os clientes que utilizem os novos produtos a otimizar o desempenho de seus equipamentos. Estes
serviços, disponibilizados globalmente pelas equipes de engenharia de campo da ExxonMobil e
Primetals Technologies, incluem treinamento especializado em melhores práticas de produtos e
lubrificação, análise de lubrificantes, detecção de problemas em equipamentos e suporte à manutenção.
“Para atender às suas altas metas de produtividade, os operadores querem fornecedores que possam
oferecer suporte de ponta a ponta para otimizar a confiabilidade e o desempenho de seus laminadores”,
disse Gabriel Royo, vice-presidente e chefe de Serviços Metalúrgicos na Primetals Technologies USA
LLC. “Como líder no fornecimento de lubrificantes para a indústria de metais, a ExxonMobil é o parceiro
ideal para nos ajudar a oferecer uma solução completa, incluindo suporte técnico e produtos de classe
mundial para nossos equipamentos de alta tecnologia, de modo que nossos clientes possam se
concentrar em atingir suas metas de negócio.”
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“Hoje em dia, os produtores de metais querem um programa de lubrificação que melhore a eficiência de
suas máquinas e reduza os custos,” disse Tim Hinchman, Diretor de Alianças Estratégicas Globais da
ExxonMobil. “Esta parceira nos permite combinar nossa tecnologia de lubrificação com a tecnologia da
Primetals Technologies em equipamentos, visando atingir uma meta comum – ajudar nossos clientes a
melhorar sua lucratividade, produtividade e confiabilidade operacional.”

MORGOIL é uma marca registrada da Primetals Technologies em vários países.

Equipes da ExxonMobil e Primetals Technologies após a assinatura do acordo de
lubrificação em Worcester, Massachusetts, Estados Unidos.

Este press release e uma foto estão disponíveis em www.primetals.com/press/

Contato para jornalistas:
Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com
Tel: +49 9131 9886-417

Siga-nos no Twitter em: twitter.com/primetals
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Primetals Technologies Limited, com sede em Londres, Reino Unido, é uma empresa líder mundial de engenharia, construção de plantas e
parceira do ciclo de vida para a indústria de metais. A empresa oferece um portfólio completo de tecnologia, produtos e serviços, que inclui o
sistema elétrico integrado, automação e soluções ambientais. Isso abrange todas as etapas da cadeia de produção de ferro gusa e aço, que se
estende desde as matérias-primas até o produto acabado - além das mais recentes soluções de laminação para o setor de Metais NãoFerrosos. A Primetals Technologies é uma joint venture da Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e Siemens. A Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery
(MHMM), uma empresa consolidada do grupo MHI e com participações da Hitachi Ltd. e da IHI Corporation – detém uma participação de 51%
e a Siemens uma participação de 49% na empresa. A empresa emprega cerca de 7.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações
estão disponíveis na Internet, em www.primetals.com.

A ExxonMobil é um dos maiores players do mundo no mercado de combustíveis, lubrificantes e produtos especiais, incluindo compostos-base
para lubrificantes, ceras e asfalto. Com um histórico na indústria de lubrificantes desde 1866 como Vacuum Oil Company, a ExxonMobil está
na linha de frente da inovação tecnológica em lubrificantes há mais de 150 anos. Seus inovadores produtos estão por trás de alguns dos
maiores feitos tecnológicos da humanidade, como o primeiro automóvel a gasolina, o primeiro sistema de geração elétrica, o primeiro voo
motorizado e o primeiro lançamento do ônibus especial, entre muitos outros. Atualmente a ExxonMobil continua a desenvolver novas soluções
em lubrificação para as máquinas do amanhã, ajudando o mundo a se movimentar.
Por conveniência, o termo “ExxonMobil” inclui todas as suas afiliadas, não visando eliminar a separação corporativa entre estas entidades.
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