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Mobil Chassis Grease LBZ
Mobil Grease , Turkey
Otomotiv Gresi

Ürün Tanımı
Mobil Chassis Grease LBZ, sentetik baz yağlı NLGI 00-000 sertlik sınıfında yarı sıvı bir grestir. Bu gres, ticari taşıtların merkezî yağlama sistemleri için özel
olarak geliştirilmiştir. Bu ürün, antioksidanlar, korozyon önleyiciler ile aşırı basınç ve aşınma önleyici katıklar ihtiva eder. Özel formülasyonu ve yarı sıvı
niteliğindeki kıvamı nedeniyle, Mobil Chassis Grease LBZ, çok düşük sıcaklıklarda ve uzun boru hatlarında dahi mükemmel akıcılık sergiler. Yağ filminin
tutunma özelliği iyi olup duruş halinde dahi akıp gitmez. Gresleme noktalarına çabuk ulaşır. Pasa karşı sağladığı iyi koruma sayesinde şasi üzerindeki yağlama
noktalarında, tuz kullanımına bağlı oluşan paslanma riskini önler. Mobil Chassis Grease LBZ, çalışma sıcaklıklarına uygun oldukları sürece, NBR, ACM ve
FKM ile yapılmış contalarla uyumludur.

Özellikleri ve Faydaları
Özellikleri

Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar

Düşük sıcaklıklarda dahi, merkezî sistemlerde iyi pompalanabilirli
k

Tek bir ürün kullanımına olanak sağlar

Merkezî yağlama sistemleri için tasarlanmıştır

Daha düşük bakım masrafları ve ekonomik kullanım nedeniyle, elle greslemeye kıyasla
daha düşük işletme masrafları.

Ağır yükleme ve titreşim altında daha az aşınma. Aşınmaya karşı
mükemmel performans

Ekipmanların daima güvenilir ve hazır olması

Aşınmaya karşı mükemmel performans
Pas ve korozyona karşı iyi koruma ve suyla yıkanmaya karşı diren
Sulu ortamda dahi beklenen seviyede ekipman koruması ve yağlama performansı
ç
Kontrollü yağ bırakma

Daha uzun hizmet ömrü için dengeli yağlama özellikleri

Kullanım Yerleri
ExxonMobil tarafından tavsiye edilen kullanım yerleri:
–50°C ve 100°C arasındaki sıcaklıklarda ticari taşıtlarda yarı sıvı gresler kullanan merkezî yağlama sistemleri.
Aşağıdaki üreticilerin yarı sıvı gres sistemleri için tavsiye edilir:
Willie Vogel AG, Berlin (-25°C sıcaklığa kadar)
Mercedes Benz (Sheet 264.0 Yarı Sıvı Gresler).

Spesifikasyon ve Onaylar
Mobil Chassis Grease LBZ asagidaki üretici onaylarina sahiptir:
Mercedes Benz

MB-Approval 264.0

MAN

MAN 283 Li-P 00-000

Tipik Özellikler
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Mobil Chassis Grease LBZ
NLGI Sınıfı

00-000

Baz Yağ Viskozitesi @ 40°C, cSt, DIN EN ISO 3104

42

Kalınlaştırıcı Tipi

Lityum

Renk

bej - kahverengi şeffaf

Penetrasyon işlenmiş, 25°C, ASTM D 217

435-445

Damlama Noktası, °C, D 2265

›160

4 Bilya Kaynama Yükü Yükü, N, DIN 51350-4

2200

Akış Basınç Testi @ -35°C, hPa, DIN 51805

50

Sıcaklık aralığı, sürekli çalışma

-40°C ila +100°C

Sağlık ve Güvenlik
Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı
üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS’ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya Internet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında
kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.
Mobil logosu, Mobil Uçan Atı ve Mobil Chassis Grease LBZ, ExxonMobil Corporation veya bir yan kuruluşunun markalarıdır.
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Mobil Oil Türk A.S.
Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul
Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us
Tel: +90 0 216 468 96 96
http://www.mobiloil.com.tr
Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım
yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet
sitesini ziyaret ediniz.
ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir.
İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere
ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.
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