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Mobilube GX Series
Mobil Commercial Vehicle Lube , Greece
Βαλβολίνες Οχημάτων Υψηλής Απόδοσης

Περιγραφή προϊόντος
Τα Mobilube GX 80W-90, 140 είναι υψηλής απόδοσης λιπαντικά βαριάς χρήσης, που παρασκευάζονται από βασικά λάδια υψηλής ποιότητας και με ένα
προηγμένο σύστημα προσθέτων. Οι βαλβολίνες αυτές σχεδιάσθηκαν για κιβώτια μεταδόσης φορτηγών βαριάς χρήσης, άξονες και τελικές μεταδόσεις, όπου
απαιτείται προστασία ενάντια στη φθορά και τη πίκμανση. Συνιστώνται από την ExxonMobil για χρήση σε εφαρμογές όπου απαιτείται συντήρηση με
προδιαγραφές API GL-4.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
Οι σημερινές εφαρμογές βαρέως τύπου καθορίζουν μεγαλύτερες απαιτήσεις απόδοσης από τα λιπαντικά μετάδοσης κίνησης. Οι υψηλότερες ταχύτητες, η
μεγαλύτερη ροπή στρέψης και τα βαρύτερα φορτία απαιτούν βελτιωμένο σχεδιασμό για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού και τη
βελτιστοποίηση των εξόδων λειτουργίας. Τα μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των συντηρήσεων συνεπάγονται επιπλέον απαιτήσεις για τις βαλβολίνες και
καθιστούν απαραίτητα τα αποτελεσματικά βασικά λάδια και συστήματα προσθέτων. Τα Mobilube GX 80W-90, 140 είναι σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται
στις προκλήσεις αυτές. Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήματα

Καλή θερμική σταθερότητα και ανθεκτικότητα στην οξείδωση υψηλ
ής θερμοκρασίας

Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των οδοντωτών τροχών και των εδράνων λόγω των ε
λάχιστων επικαθήσεων
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής όσο παραμένουν σφραγισμένα

Εξαίρετη προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μονάδας

Καλή λίπανση σε χαμηλές θερμοκρασίες

Περιορισμός φθοράς κατά την εκκίνηση και διευκόλυνση εκκίνησης

Δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών

Περιορισμός αριθμού απαραίτητων βαλβολινών

Συμβατότητα με συνήθη πώματα και παρεμβύσματα

Ελαχιστοποίηση διαρροών και περιορισμός μολύνσεων

Εφαρμογές
συνιστάται από την ExxonMobil για χρήση σε εφαρμογές που απαιτούν:
Βαριάς χρήσης μη αυτόματα κιβώτια μετάδοσης, άξονες και τελικές μεταδόσεις όπου απαιτείται απόδοση επιπέδου API GL-4
Εντός δρόμου φορτηγών ελαφράς και βαριάς χρήσης και επαγγελματικών οχημάτων
Εκτός δρόμου χρήσεις συμπεριλαμβανομένων : οικοδομών, ορυχείων, λατομείων και γεωργίας
Άλλες εφαρμογές βαριάς χρήσης στα αυτοκίνητα και τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων υποειδών τροχών που λειτουργούν κάτω από συνηθισμένες
έως δύσκολες συνθήκες

Προδιαγραφές και Εγκρίσεις
Mobilube GX συνιστάται από την ExxonMobil για χρήση σε εφαρμογές που απαιτούν:
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Χαρακτηριστικά, Mobilube GX
Βαθμός SAE

80W-90

140

cSt @ 40ºC

135

447

cSt @ 100ºC

14.5

30.0

Δείκτης ιξώδους, ASTM D 2270

104

95

Σημείο ροής, ºC, ASTM D 97

-33

-6

Σημείο ανάφλεξης, ºC, ASTM D 92

240

260

Πυκνότητα @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052

0.89

0.91

Ιξώδες, ASTM D 445

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.
Το λογότυπο Mobil, το σχέδιο του Πήγασου και το Mobilube είναι σήματα κατατεθέντα της Exxon Mobil Corporation ή θυγατρικής της.
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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™

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved

28.09.2021

