Mobil ATF LT 71141
Polosyntetická kapalina pro automatické převodovky
Popis produktu
Mobil ATF LT 71141 je částečně syntetická vysoce výkonná ATF kapalina s přísadami „LongdrainPerformance“ pro nasazení v automatických převodovkách vozidel. Vybrané základové oleje ve
spojení s novou moderní technologií aditivace propůjčují této převodové kapalině vyjímečnou
výkonnost, zvláště s ohledem na prodloužené intervaly výměn plánované v budoucnosti. Pro odlišení
od běžných ATF kapalin je tento produkt žlutě zabarven.

Vlastnosti a výhody
Vyvážené třecí vlastnosti kapaliny Mobil ATF LT 71141 pokrývají také požadavky řazených spojek v
automatických převodovkách, stejně jako v řízených měničích a spojkách (GWK). Produkt má
potenciál DEXRON III.

Výkonnostní parametry
Povolení ZF TE-ML 11B,14B; VW TL 521 62. Povolení pro automatické převodovky VOITH dle listu
maziv G 607 (převodovky řady D 85.., D 86.., rovněř i převodovky D 502 a Midimat). Povolení pro
automatické převodovky VOITH dle listu maziv G 1363 (převodovky řady D 85.., D 86..), předepsán
interval výměny oleje 120 000 km.
Technické parametry dle DIN 55 350 díl
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Mobil ATF LT 71 141
Kinematická viskozita
při 100 °C
při 40 °C
Dynamická viskozita při -40 °C
Viskozitní index
Hustota při 15 °C
Bod vzplanutí (Clev.)
Bot tuhnutí
Korozivní účinky na mědi
Ztráta odparem (Noack) při 200°C
Pěnivost
S1
S2
S3
FZG test (A8.3/90)
Test střihu -kužel-váleček, 20h
n. střih, V100
pokles viskozity, V100

jednotka

hodnota

Zkušební metoda
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st. poškoz. síly

7,3
37
18000
168
853
215
-54
1-150 A3
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10/0
30/0
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mm2/s
%

6,6
9

3

DIN 51 398
DIN ISO 2909
DIN 51 757
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016
DIN 51 759
DIN 51 581
ASTM D892

DIN 51 354 díl2
P-VW 1437

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. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na
ochranu životního prostředí.
Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé
z jejích poboček.

