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Mobiltrans MBT 75W90
Mobil Commercial Vehicle Lube , Finland
Erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy
Tuotekuvaus
Mobiltrans MBT on täyssynteettinen vaihteistoöljy, jonka SAE-luokitus on 75W-90. Mobiltrans MBT 75W-90:llä on erinomaiset viskositeetti- ja
lämpötilaominaisuudet.

Edut ja ominaisuudet
Mobiltrans MBT on formuloitu edistyksellisillä lisäaineilla, jotka takaavat erinomaisen termisen vakauden ja kulumisenestokyvyn. Mobiltrans MBT alentaa
vaihteiston käyntilämpötilaa verrattuna perinteisiin vaihteistoöljyihin. Sitä suositellaan useimpiin manuaalivaihteistoihin, voimansiirtojärjestelmiin ja kevyesti
kuormitettuihin hypoidipyörästöihin, joissa ei tarvita API GL-5 -luokituksen mukaista öljyä. Mobiltrans MBT soveltuu käytettäväksi täydellä kuormituksella
toimivissa voimansiirroissa (vaihdelaatikoissa), joissa voiteluaineet altistuvat erittäin korkeille lämpötiloille.

Käyttökohteet
Mobiltrans MBT on hyväksytty Mercedes-Benz MB 235.11 -spesifikaation mukaan, joka kattaa Actros-manuaalivaihteistot, mukaan lukien jakovaihteistolla
varustetut mallit.

Luokitukset ja hyväksynnät
Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
MB-Approval 235.11

Tyypilliset ominaisuudet
Ominaisuus
SAE-luokka

75W-90

Brookfield-viskositeetti @ -40°C, mPa*s, DIN 51398

59000

Leimahduspiste COC, °C, DIN 2592

179

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, DIN 51562 T1

14,7

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, DIN 51562 T1

96,3

Jähmepiste, °C, DIN ISO 3016

-45

Viskositeetti-indeksi, DIN 2909

159

Käyttöturvallisuus
http://www.msds.exxonmobil.comKäyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa
Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta
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Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND
+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi
Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen
suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia
tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole
tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla
ExxonMobil tytäryhtiöillä.
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