Mobil 1 Racing 4T 10W-40, 15W-50,
20W-50
Vícerozsahový motorový olej nejvyšší kvality pro čtyřdobé motocyklové
motory
Popis produktu
Řada Mobil 1 Racing 4T 10W-40, 15W-50 a 20W-50 představuje motorové oleje nejvyšší kvality pro čtyřdobé
motocyklové motory. Tyto oleje umožňují dosažení vysokého výkonu, kterým se vyznačují moderní vysoce výkonné
motocykly. Oleje uchovávají čtyřdobé motory v čistotě a chrání je i v nejnáročnějších provozních podmínkách.
Vlastnosti a výhody
Oleje Mobil 1 Racing 4T 10W-40, 15W-50 a 20W-50 jsou formulovány z vysoce kvalitních syntetických základových
složek a komplexu vysoce kvalitních aditiv, které poskytují motoru mimořádné čisticí schopnosti, ochranu proti
opotřebení při vysokých teplotách a účinnou antikorozní ochranu. Díky velice nízkému trakčnímu součiniteli, který
vyplývá z povahy syntetických olejů, se při použití olejů Mobil 1 Racing T dosahuje nejvyššího možného výkonu.
Vysoká kvalita těchto olejů umožňuje jejich celoroční použití v náročných podmínkách na silnici i na závodních tratích.
Jejich klíčové vlastnosti a výhody zahrnují:
Vlastnosti
Optimální třecí charakteristiky
Výjimečná ochrana proti opotřebení
Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci
Mimořádné vlastnosti při nízkých teplotách
Výjimečná schopnost detergence / disperse
Účinná antikorozní ochrana

Výhody
Zvýšení výkonu díky omezeným třecím ztrátám
Celkové zlepšení chodu motoru a snížení spotřeby
paliva
Prodloužená životnost motoru
Minimalizace tvorby úsad, ochrana vrstvičkou filmu při
všech provozních teplotách, zvláště při vysokých
teplotách, kterých dosahují vzduchem chlazené motory
Účinné mazání při nízkých teplotách usnadňuje
startovatelnost motoru, rychlé promazání a menší
zatěžování elektroinstalace
Mimořádná čistota motoru, plynulejší a spolehlivější
chod
Prodloužená životnost kritických součástí ventilového
rozvodu a ložisek

Použití
·

Oleje Mobil 1 Racing 4T 10W-40, 15W-50 a 20W-50 jsou zvláště doporučovány k mazání čtyřdobých motorů
vysoce výkonných motocyklů.

Klasifikace a specifikace
Mobil 1 Racing 4T splňuje následující
klasifikace/specifikace:
API
JASO

10W-40

15W-50

20W-50

SJ/CF
MA

SJ/CF
MA

SJ/CF
MA
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Charakteristické vlastnosti
Mobil 1 Racing 4T
SAE třída
Plnění
Viskozita, ASTM D 445
cSt při 40°C
cSt při 100°C
Viskozitní index, ASTM D 2270
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052

10W-40
10W-40
RN-4449AD

15W-50
15W-50
RN-3407BBE

20W-50
20W-50
RN-4449BE

86
13,8
164
1,0
-54
253
0,873

152
20.7
159
1.1
-45
230
0.866

130
17,8
150
1,0
-51
270
0,897

Zdraví a bezpečnost
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud
bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je
k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než
stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.
Logo Mobil symbol Pegasus a značka Mobil 1 s přísadou Supersyn jsou obchodními značkami společnosti
ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček.
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