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Mobil ATF 220
Mobil Passenger Vehicle Lube , Greece
Υγρό Αυτόματων Συστημάτων Μετάδοσης

Περιγραφή Προϊόντος
Το Mobil ATF 220 είναι ένα υψηλής απόδοσης, υγρό αυτόματων συστημάτων μετάδοσης σε παλαιότερα οχήματα με προδιαγραφές Dexron IID. Χρησιμοποιείται
επίσης και ως υδραυλικό λιπαντικό σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήμ
ματα
Το Mobil ATF 220 σχηματίζεται από υψηλής ποιότητας συμβατικά βασικά λάδια σε συνδυασμό με ένα ειδικό σύστημα προσθέτων που περιλαμβάνει βελτιωτικά
πρόσθετα του δείκτη ιξώδους, αντιοξειδωτικά μέσα και μέσα καταπολέμησης της δημιουργίας αφρού παρέχοντας χαρακτηριστικά ομαλής και ελεγχόμενης
τριβής/ φθοράς. Το προϊόν αυτό παρέχει στους καταναλωτές μια άριστη οδηγική εμπειρία ακόμα και σε ένα ευρύ πεδίο συνθηκών οδήγησης και σε μια μεγάλη
ποικιλία μοντέλων αυτοκινήτων πριν από το 1994. Τα κύρια χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του περιλαμβάνουν:
Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήμ
ματα

Καλή θερμική και οξειδωτική σταθερότητα

Παρέχει αντίσταση στη δημιουργία γυαλάδας, λάσπης και επικαθήσεων με σκοπό τη διατήρηση της καθα
ρότητας του συστήματος μετάδοσης για την αποδοτική λειτουργία του κατά τη διάρκεια ζωής του

Καλές ιδιότητες κατά της φθοράς

Πληροί τις προϋποθέσεις κατά της φθοράς για την παράταση της διάρκειας ζωής του συστήματος μετάδο
σης

Άριστη ρευστότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες

Βοηθάει στη λίπανση εκκίνησης και στη γρήγορη λίπανση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Αποτελεσματικές ιδιότητες ελέγχου της δημιουργί
ας αφρού

Ομαλή και διαρκής αίσθηση της μετατόπισης και μειωμένη απώλεια υγρού σε δύσκολες συνθήκες συντήρ
ησης και λειτουργίας

Συμβατό με όλα τα κοινά παρεμβύσματα που χρησ
Διατηρεί αποδοτικό έλεγχο διαρροής
ιμοποιούνται σε ταχύτητες Type IID

Εφαρμ
μογές
Το Mobil ATF 220 συνιστάται για κάποια αυτόματα και μη αυτόματα συστήματα μετάδοσης σε επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά με επίπεδο απόδοσης Dexron
IID καθώς και για τα αντίστοιχα συστήματα υδραυλικής υποβοήθησης. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε κάποια ειδικά συστήματα διεύθυνσης υδραυλικής
υποβοήθησης αγροτικού εξοπλισμού και άλλων μηχανών που έχουν παρόμοιες απαιτήσεις λίπανσης. Συνιστάται ο χρήστης να συμβουλεύεται τις απαιτήσεις του
κατασκευαστή. Άλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν:
Εκτός δρόμου συστήματα διεύθυνσης υδραυλικής υποβοήθησης και άλλα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υγρό Dexron IID ή Allison C-4.
Βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα και εξαρτήματα.

Προδιαγραφές και Εγκρίσεις
Το Mobil ATF 220 έχει τις εγκρίσεις των ακόλουθων κατασκευαστών::
MB-Approval 236.7

X

MAN 339 TYPE V-1

X

MAN 339 TYPE Z-1

X

VOITH TURBO H55.6335.xx

X

ZF TE-ML-04D/11A/14A

X
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Σύμ
μφωνα μ
με την ExxonMobil, Mobil ATF 220 έχει το ακόλουθο επ
πίπ
πεδο π
ποιότητας::
GM Dexron II

X

Allison C-4

X

Renk Doromat

X

Caterpillar TO-2

X

Ford ESR-M2C163-A

X

GM Type A Suffix A

X

Volvo 97340

X

Τυπ
πικές Χαρακτηριστικά
Mobil ATF 220
Ιξώδες, ASTM D 445
cSt @ 40ºC

37

cSt @ 100ºC

7.0

Ιξώδες Brookfield, ASTM D 2983
-cP @ -40º C

33,000

Δείκτης Ιξώδους, ASTM D 2270

153

Σημείο Ροής, ºC, ASTM D 97

-44

Σημείο Ανάφλεξης, ºC, ASTM D 92

200

Density @15º C kg/l, ASMT D 4052

0.870

Χρώμα

Κόκκινο

Υγιεινή και Ασφάλεια
Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη
εφαρμογή και ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας Υλικού (MSDS).Τα MSDS διατίθενται από τα Τμήματα
Πωλήσεων ή μέσω του Διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε
το περιβάλλον κατά τη απόρριψη χρησιμοποιημένου προϊόντος.
To λογότυπο της Mobil , το σήμα του Πήγασου και το ATF 220 αποτελούν σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Exxon Mobil ή των θυγατρικών της εταιρειών.
09-2019
ExxonMobil Lubricants & Specialties
Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του
προϊόντος θα πρέπει να αναμένονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται
στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες,
απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil ή επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.exxonmobil.com
Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις
Esso, Mobil, ή ExxonMobil. Τίποτα σ’ αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών
οντοτήτων. Η ευθύνη για τοπικές ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την
ExxonMobil.

Energy lives here™
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