
          

Mobil ATF 134 
Speciální kapalina pro automatické převodovky MB 
 
Popis produktu  
Mobil ATF 134 je mimořádně kvalitní kapalina pro automatické převodovky formulovaná z vybraných 
základových HVI olejů, doporučená pro použití v automatických převodovkách Mercedes. Pokrokový 
systém aditivace ve spojení s pečlivě vybranými základovými oleji zajišťuje vynikající teplotní stabilitu, 
odolnost proti opotřebení a výborné nízkoteplotní vlastnosti.   
  
Vlastnosti a výhody  

· Výborné čerpatelnost za nízkých teplot umožňuje využití výkonu při studených startech. 
· Rozšířená aditivace zlepšuje ochranu proti opotřebení a prodlužuje tak životnost převodovky  
· Olej je formulován tak, aby splňoval nejnovějších požadavky na omezení třecích ztrát a 

hladkého přenosu výkonu po celou dobu provozu 
· Vynikající ochrana proti degradaci při vysokých provozních teplotách zaručuje delší životnost  
· Mobil ATF 134 je kompatibilní s ostatními produkty na ropné bázi a s běžnými těsnícími 

materiály. 
 
Schválení a specifikace 

· Mobil ATF 134 je schválen normou MB 236.14 X. 
Mobil ATF 134 je doporučen pro použití v nejnovější generaci automobilů Mercedes Benz vybavených  
7-stupňovou automatickou převodovkou. 
ExxonMobil doporučuje tento olej i pro použití v aplikacích původně vyžadujících oleje dle norem MB 
236.10 nebo 236.12, předepisované v dřívější řadě vozidel Mercedes Benz se 4-/5-stupňovou 
automatickou převodovkou. 
  
Charakteristické vlastnosti 

Mobil ATF 134   
Viskozita, DIN 51 562-1  

                                                         cSt při 40°C 29,6 
                                                                          cSt při 100°C 6,5 

                                                                     cSt při - 40°C, max 8500 
Viskozitní index, ASTM D 2270 185 
Bod tuhnutí, °C,  ASTM D 97 -51 
Bod vzplanutí, °C,  ASTM D 92  200 
Hustota při 15°C kg/l,  ASTM D 4052 0.831 
Barva ASTM červená 
            

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. 

 

 


