Mobilube LS 85W-90
Hajtóműolaj korlátozottan önzáró differenciálművekhez

A termék leírása
A Mobilube LS 85W-90 rendkívül nagy teljesítményű gépjármű-hajtóműolaj válogatott alapolajokból és korszerű adalékcsomagból,
kifejezetten a korlátozottan önzáró differenciálművek kenésére készül. Ez az API GL-5 teljesítményszintű kenőanyag ideális olyan nagy
terhelésű differenciálművek, tengelyek és tengelyhajtóművek kenésére, ahol nagy nyomás (EP) vagy lökésszerű terhelés fordul elő.

A termék jellemzői és előnyei
Napjaink korszerű gépjárművei jelentősen megnövelték a hajtóművek kenőanyagaival szembeni elvárásokat. A nagyobb sebességek,
nagyobb nyomatékok éa a növelt terhelés, illetve a korlátozottan önzáró hajtóművekben való használhatóság javított összetételeket
kívánnak meg, a maximális differenciálmű-élettartam és az optimális teljesítmény érdekében. A hosszabb szervizintervallumok további
igényeket támasztanak a hajtóműolajokkal szemben. A Mobilube LS 85W-90 hajtóműolajat úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen
ezeknek a kihívásoknak. Legfőbb előnyei a következők:
Jellemzők
Kiváló súrlódási jellemzők
Kivételes termikus és magas hőmérsékletű oxidációs stabilitás
Kitűnő védelem kopás ellen, kis sebesség és magas nyomaték,
illetve nagy sebesség esetén egyaránt
Kiválóan véd a rozsda, a foltosodás és a korrózió ellen
Kiváló alacsony hőmérsékletű kenés
Jó habzási tulajdonságok
Kompatibilis a járművekben általában előforduló tömítésekkel

Előnyök és potenciális előnyök
Hatékony teljesítményt nyújt önzáró differenciálművekben
Minimálisra csökkenti a lerakódásokat, meghosszabbítja a
hajtómű, a csapágyak és a tömítések élettartamát.
Nagyobb terhelhetőséget biztosít és csökkenti az üzemeltetési
költségeket
Csökkenti a kopást és a karbantartási költségeket
Csökkenti a kopást és megkönnyíti az indítást
Stabil filmet képez, megbízható kenést biztosít
Minimálisra csökkenti a szivárgást és a szennyezést

Felhasználási területek
·
·
·
·
·
·

API GL-5 teljesítményszintű kenőanyagot igénylő korlátozottan önzáró differenciálművek, tengelyek és tengelyhajtóművek
Személygépkocsik, közúti könnyű és nehéz tehergépjárművek, buszok és furgonok
Az építőipar, a kőfejtés és a mezőgazdaság területén használt erőgépek/terepjárók
Egyéb ipari és autóipari alkalmazások, köztük a nagy sebesség/lökésszerű terhelés, nagy sebesség/kis nyomaték vagy kis
sebesség/nagy nyomaték mellett működő, hipoid és egyéb fogaskerekeket tartalmazó hajtóművekben is.
A Mobilube LS 85W-90 egyaránt alkalmas első feltöltésre, utántöltésre és cserére minden olyan zárt típusú gépkocsihajtómű
esetén, ahol SAE 85W-90 fokozatú önzáró differenciálművekhez alkalmazható hajtóműolajra van szükség
Nem használható olyan hajtóművekhez és áttételekhez, ahol motorolaj vagy automata sebességváltó-folyadék használata javasolt
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Specifikációk és jóváhagyások
A Mobilube LS 85W-90 teljesíti vagy túlteljesíti a következő ipari és
gépgyártói előírásokat:
API GL-5
ZF TE-ML 05C/12C/16E

X
X

Tipikus jellemzők
Mobilube LS 85W-90
SAE fokozat
Viszkozitás, ASTM D 445

85W-90
cSt @ 40ºC
cSt @ 100ºC

Viszkozitás Index, ASTM D 2270
Folyáspont, ºC, ASTM D 97
Lobbanáspont, ºC, ASTM D 92
Sűrűség @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052

153
15,3
100
-36
216
0,90

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 eltérő célokra. A használt
termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezetvédelemre.
A Mobil logo, Pegazus design, a Mobilube LS az Exxon Mobil Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei.
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