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Mobil 1 New Life™ 0W-40
Mobil Passenger Vehicle Lube , Romania
Ulei sintetic de motor, de performanţă supremă.

Descrierea produsului
Mobil 1 este liderul mondial al uleiurilor sintetice de motor care oferă o performanţă şi protecţie excepţionale.
Mobil 1 New Life™ 0W-40 este proiectat pentru cea mai nouă tehnologie de motor, produsul ideal pentru vehiculele mai noi sau mai vechi în bună stare,
oferind cea mai bună performanţă generală.

Caracteristici şi Beneficii potenţiale
Mobil 1 New Life 0W-40 este realizat dintr-o combinaţie patentată de uleiuri de bază sintetice de performanţă ultraînaltă fortificate cu un sistem de
componente precis echilibrat. Mobil 1 New Life 0W-40 este conceput să reducă la minim uzura, contribuind la menţinerea unei performanţe ca în stare
nouă. Contribuie la protecţia contra reziduurilor şi lacului în condiţii de solicitare ridicată, ţine contaminanţii la distanţă de părţile critice ale motorului,
asigură performanţă la temperaturi înalte şi ajută la menţinerea condiţiei bune motorului. Este un ulei complet de motor şi este recomandat dacă
conduceţi un vehicul mai modern sau pur şi simplu doriţi un ulei remarcabil pentru maşina dvs.
Aprobările cele mai recente ale OEM şi din industrie
Ulei de fabrică ales de vehiculele de top din lume
Uleiuri de bază de performanţă înaltă, combinate cu un sistem de componente precis echilibrat pentru o excelentă protecţie anti-uzură generală
Excelentă capacitate la temperaturi scăzute pentru protecţia la pornire a motoarelor de mare viteză
Proprietăţi de frecare redusă pentru economie de combustibil
Consum de ulei extrem de scăzut reducând nevoia de completǎri
Excelentă stabilitate termică şi oxidativă pentru a contribui la prevenirea acumulării reziduurilor şi menţinerea unui motor curat

Aplicaţii
Datorită unei extinse cooperări la proiectare cu producătorii majori şi a aplicării celor mai noi tehnologii de lubrifiere, Mobil 1 New Life 0W-40 este
recomandat efectiv pentru toate tipurile de vehicule moderne, ajutând să asigure o performanţă inegalabilă chiar în condiţii foarte solicitante de operare,
de la cele normale până la cele extreme.
Cele mai recente tehnologii de motoare inclusiv turbocompresoare,motoare cu injecţie directă, Diesel şi Hibrizi
Motoare de performanţă înaltă
Ajută la prelungirea intervalului de schimb al uleiulu
Aproape toate condiţiile de operare, de la cele normale până la cele extreme
Consultaţi întotdeauna manualul utilizatorului pentru verificarea gradului de viscozitate şi a specificaţiilor recomandate anume pentru vehiculul dvs.

Specificaţii şi Aprobări

Mobil 1 New Life 0W-40 îndeplineşte sau depăşeşte următoarele specificaţii din industrie şi ale producătorilor:
API SN/SM/SL/SJ

X

ACEA A3/B3,A3/B4

X

Nissan GT-R

X

Mobil 1 New Life 0W-40 are aprobările următorilor producători:
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Mobil 1 New Life 0W-40 are aprobările următorilor producători:
VW 502 00/505 00

X

PORSCHE A40

X

Potrivit ExxonMobil,Mobil 1 New Life 0W-40 este de nivel de calitate dupa cum urmeaza:
API CF

X

VW 503 01

X

SAAB

X

OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025

X

Proprietăţi Tipice
Mobil 1 0W-40

Value

Viscozitate,cSt (ASTM D445)
@ 40 ºC

75

@ 100 ºC

13.5

Indice de viscozitate

185

MRV la -40ºC ,cP (ASTM D4684)

31,000

HTHS Viscozitate, mPa•s @ 150ºC, (ASTM D 4683)

3.8

Total Base Number (ASTM D2896)

11.8

Cenusă sulfat, wt%, (ASTM D874)

1.3

Fosfor wt% (ASTM D4981)

0.1

Punct de inflamabilitate, ºC (ASTM D92)

230

Densitate @ 15.6 °C, g/ml, (ASTM D4052)

0.85

Sănătate şi Siguranţă
Pe baza informaţiilor disponibile, când este folosit în aplicaţiile pentru care a fost formulat şi se respectă recomandările menţionate în Fişele Tehnice de
Securitate (FTS), se anticipează că acest produs nu cauzează efecte negative asupra sănătăţiiFTS-urile pot fi obţinute la cerere fie de la biroul
reprezentantului comercial, fie prin InternetSe interzice folosirea acestui produs în alte scopuri decât cele intenţionate original.Respectaţi legile de
protecţia mediului, la eliminarea produsului după utilizare.

Mobil, Mobil 1 şi design-ul Pegasus sunt mărci înregistrate ale companiei Exxon Mobil Corporation sau uneia din subsidiarele sale.
09-2019
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divizie a ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
Aceste informaţii se referă doar la produsele livrate în Europa (inclusiv Turcia) şi fosta Uniune Sovietică.
ExxonMobil Petroleum&Chemical BVBA
Representative Office Romania
59, G-ral Berthelot Str.
010165,Bucharest-1
tel: 0040-21-314.79.03
fax:0040-21-314.79.14
Proprietatile tipice sunt cele care sunt obtinute prin tolerenta de productie normala si care nu se constituie in specificatii. Variatii care nu afecteaza
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performantele produsului sunt de asteptat in timpul procesului de productiei si la diferite locatii de amestecare. Informatiile continute in prezentul
document pot fi modificate fara informare prealabila. Toate produsele prezentate pot sa nu fie disponibile pe plan local. Pentru mai multe informatii,
contactati reprezentantul ExxonMobil din zona sau vizitati www.exxonmobil.com
Compania ExxonMobil este alcatuita din mai multe entitati afiliate si subsidiare, multe cu denumiri care includ Esso, Mobil sau ExxonMobil. Nici o
informatie din acest document nu intentioneaza sa inlocuiasca sau sa faca abstractie de divizarea institutionala a entitatilor locale. Responsabilitatea
pentru actiunile locale ramane in sfera entitatilor locale afiliate ExxonMobil.

Energy lives here™
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