Nagy teljesítményû hajtómûolaj haszongépjármûvekhez

A termék leírása
A Mobilube GX 80W-90 és közlekedési célú hajtómûolajok nagy teljesítményû alapolajokból és korszerû adalékcsomagból készülnek,
kifejezetten kopásvédõ hatású kenõanyagot igénylõ hajtómûvek, tengelyek és tengelyhajtómûvek számára. Kiváló teljesítményt
nyújtanak mindenütt, ahol API GL-4 teljesítményszintû termékre van szükség.

A termék jellemzõi és elõnyei
Napjaink nagy teljesítményû berendezései jelentõsen megnövelték a hajtómûolajokkal szembeni elvárásokat, nagyobb sebesség,
terhelés és nyomaték elviselését, hosszabb gépélettartamot, és az üzemeltetési költségek csökkentését várják tõlük. A hosszabb
szerviz-intervallumok további igényeket támasztanak a hajtómûolajokkal szemben, ezért hatékony alapolajokra és adalékokra van
szükség. A Mobilube GX 80W-90 és 140 hajtómûolajokat úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljenek ezeknek a kihívásoknak. Legfõbb
elõnyeik a következõk:
Jellemzõk
Jó termikus, és magas hõmérsékleti oxidációs stabilitás
Kiválóan védenek a rozsda és a korrózió ellen
Jó alacsony hõmérsékleti kenési tulajdonságok
Széles körben használhatók
Kompatibilisek a jármûvekben általában elõforduló tömítésekkel

Elõnyök
Minimálisra csökkentik a lerakódásokat, meghosszabbítják a
hajtómû és a csapágyak élettartamát.
Meghosszabbítják a tömítések élettartamát
Meghosszabbítják az alkatrészek élettartamát
Csökkentik a kopást és megkönnyítik az indítást
Használatukkal kevesebb fajta hajtómûolajra van szükség
Minimálisra csökkentik a szivárgást és a szennyezést

Felhasználási területek
·
·
·
·

API GL-4 teljesítményszintû kenõanyagot igénylõ kézi sebességváltók, tengelyek és tengelyhajtómûvek
Könnyû és nehéz tehergépjármûvek, és egyéb haszongépjármûvek
Az építõipar, a bányászat, a kõfejtés és a mezõgazdaság területén használt erõgépek
Egyéb ipari és közlekedésben használt hajtómûvek, köztük a közepes és nagy terhelésû hipoid fogaskerekeket tartalmazók is

Specifikációk és jóváhagyások
A Mobilube GX hajtómûolajok teljesítik vagy túlteljesítik a következõ
ipari elõírások követelményeit:
API GL-4
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Tipikus jellemzõk
Mobilube GX hajtómûolajok jellemzõi
SAE Grade
SAE fokozat
Viszkozitás, ASTM D 445
cSt @ 40ºC
cSt @ 100ºC
Viszkozitás Index, ASTM D 2270
Folyáspont, ºC, ASTM D 97
Lobbanáspont, ºC, ASTM D 92
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135
14.5
104
-33
240
0.892

447
30.0
95
-6
260
0.905

Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy amennyiben a terméket a javasolt felhasználási területeken használják és
betartják a biztonságtechnikai adatlapban foglaltakat, a terméknek nincs egészségkárosító hatása. Biztonságtechnikai adatlapot
ügyfélszolgálatunkon kérhetnek, vagy megtalálják az Interneten. Ne használják a terméket a javasoltaktól eltérõ célokra. A használt
termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezetvédelemre.
A Mobil logo, Pegazus design, és a Mobilube az Exxon Mobil Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei.
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