
MOBIL ATF 220 1L
Olej do skrzyń automatycznych Mobil ( Dextron II ) ATF220.Mobil ATF 220 to

wysokiej jakości płyn przeznaczony do stosowania w automatycznych
skrzyniach biegów, do których zalecane są płyny spełniające wymagania

klasyfikacji GM Dexron IID. Jest też używany w niektórych ręcznych
przekładniach samochodowych, układach wspomagania układów

kierowniczych i układach hydraulicznych. Zalety Mobil ATF 220 został
opracowany w oparciu o wysokiej jakości mineralne oleje bazowe,
wzbogacone specjalnym pakietem dodatków uszlachetniających,

zawierającym między innymi: inhibitory utleniania, wiskozatory, dodatki
przeciwzużyciowe, przeciwpienne, detergenty, oraz modyfikatory tarcia.
Produkt ten gwarantuje niezawodne działanie automatycznych skrzyń

biegów we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

 
Najważniejsze jego zalety, to:

Dobra stabilność termiczna i odporność na utlenianie
Zapobiega powstawaniu laków, szlamów i osadów, pozwalając utrzymać wnętrze skrzyni biegów w czystości

zapewniając sprawne jej działanie
Dobre właściwości przeciwzużyciowe

Wydłużenie żywotności skrzyni biegów
Wyjątkowe własności niskotemperaturowe

Zmniejszenie zużycia elementów przekładni przy rozruchu
Ułatwienie rozruchu urządzenia

Skuteczna ochrona przed pienieniem
Łagodna, bezproblemowa zmiana biegów

Kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami uszczelnień
Minimalne ryzyko wycieku i zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia

 
Zastosowanie

Mobil ATF 220 jest zalecany do stosowania w niektórych modelach automatycznych i ręcznych skrzyń biegów
w pojazdach osobowych i ciężarowych, do których zalecane jest stosowanie płynów spełniających wymagania
jakościowe GM Dexron IID. Olej ten może być również z powodzeniem stosowany w hydraulicznych układach

wspomagania układu kierowniczego, oraz innych aplikacjach, do których zalecane jest stosowanie płynów spełniających
podobne wymagania.

 
 

Specyfikacje:
Mobil ATF 220 posiada następujące dopuszczenia producentów: Daimler Chrysler MB 236.7XMAN 339 TYPE DXVoith

DIWA G607XZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17CX Mobil ATF 220 polecany jest także do aplikacji wymagających
następujących poziomów jakościowych: GM Dexron IIXAllison C-4XRenk DoromatXCaterpillar TO-2XFord M2C163-AXGM

Type A Suffix AX
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka


Opis producenta

W tej części naszego sklepu przygotowaliśmy dla Ciebie oleje znanej marki Mobil, która już od 1911 roku zajmuje się
produkcją płynów eksploatacyjnych do samochodów. Firma dostarcza swoim klientom na całym świecie produkty, które
pomagają zadbać o stan silnika i usprawniają jego działanie. W naszej ofercie znajdziesz całą gamę płynów do Twojego
samochodu.


