Mobil ATF 320
Kvapalina pre automatické prevodovky
Popis produktu
Mobil ATF 320 je vysoko výkonná kvapalina pre automatické prevodovky
prevyšujúca najnovejšie revidované špecifikácie Ford Mercon a General Motors
Dexron III.

Vlastnosti a výhody
· Zodpovedajúce trecie vlastnosti umožňujúce hladké prevodové
operácie v širokém rozsahu pracovných podmienok
· Ochrana proti degradácii pri vysokých pracovných teplotách a
predĺžený servisný interval
· Čerpatelnosť a obeh za nízkých teplôt zabazpečujúci dobrú
výkonnosť pri studených štartoch
· Kompatibilita so všetkými konvenčnými tesniacimi materiálmi
používanými v prevodových jednotkách
Použitie
Mobil ATF 320 je doporučená pre väčšinu osobných automobilov a
komerčných automatických prevodovek. Ďalej je vhodná pre
posilovače riadenia, hydraulické aplikácie a niektoré manuálne
prevodovky, kde je predpísaná kvapalina pre automatické
prevodovky.
Špeciálne je navrhnutá pre automatické prevodovky požadujúce
kvapalinu zodpovedajúcu špecifikácii Ford Mercon alebo GM Dexron
III.
Špecifikácia a schválenie
Mobil ATF 320 má následujúce schválenie:
Ford Mercon M931220 X
Allison C4 (31574001) X
Voith G607 X

ZF TE-ML 4D, 17C X
Mobil ATF 320 je doporučená pre použitie v aplikáciach
vyžadujúce:
GM Dexron III X
Renk Doromat X
Charakteristické vlastnosti
Mobil ATF 320
Viskozitná trieda SAE
Viskozita, ASTM D 445
cSt pri 100 °C 8.2
Brookfield viscosity pri -40°C, mPa.s, ASTM D2983 17900
Bod vzplanutia, °C, ASTM D92 197
Hustota pri 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0.863
Zdravie a bezpečnosť
Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento
produkt vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ bude
používaný pre stanovený účel a pokiaľ budú dodržované
doporučenia uvedené v karte bezpečnostných údajov (KBU). KBU je
k dispozícii na vyžiadanie u vašeho dodávatela alebo na Internete.
Tento produkt by nemal byť používaný pre iný než stanovený účel.
Likvidáciu použitého produktu uskutočnite v súlade s predpismi a
dbajte na ochranu životného prostredia.
Logo Mobil, symbol Pegasa a Mobil ATF sú obchodnými značkami
spoločnosti ExxonMobil Corporation alebo nektoré z ich pobočiek.

Tieto informácie se vzťahujú len na produkty dodávané do Európy (vrátane Turecka) a do štátov bývalého
Sovetského zväzu. Nektoré produkty nemusia byť dostupné na všetkých trhoch. Pre viac informácii
kontaktujte našu pobočku alebo navštívte internetové stránky www.exxonmobil.com.
ExxonMobil má viacero dcérskych spoločností alebo pobočiek. Niektoré z nich majú v názve Esso alebo
ExxonMobil. V tomto dokumente nie je žiadna informácia, ktorá by bola prednejšia či bola nadradená
korporátnej samostatnosti jednotlivých miestnych subjektov. Zodpovednosť za miestne aktivity a povinnosti
zostáva na miestnych organizáciach dcérskych
spoločností ExxonMobil. Záskluhou priebežného výskumu a vývoja sa môžu uvedené informáce meniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Mierne sa možu meniť aj charakteristické vlastnosti.
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