
Mobil 1 Racing 2 T  

Magas teljesítményű szintetikus 2-ütemű motorkerékpár 

motorolaj 

 

Termékleírás 

Mobil 1 Racing 2T egy magas teljesítményű teljesen szintetikus kétütemű motorkerékpár 

motorolaj, amely eléri vagy meghaladja a legmagasabb szintű követelményeket. 

Alkalmazható a csúcsteljesítményű motorkerékpárokhoz, hószánokhoz, szegénykeverékes 

láncfűrészekhez, és más két-ütemű alkalmazásokhoz.  

Jellemzői és előnyei 

Mobil 1 Racing 2T-ben egyesül a magas teljesítményű szintetikus alapolaj egy speciális 

adalék technológiával. Ennek segítségével biztosítja a kiváló motor tisztaságot a dugattyú és a 

kipufogó szelep környékén, kiváló kopásvédelmet és kenőképességet ad magas hőmérsékleten 

és gyakorlatilag megszünteti a füst kibocsátást. Ez a kenőanyagot úgy tervezték, hogy jobban 

teljesítsen a legsúlyosabb üzemi körülmények között. 

Kiváló védelem a kopás ellen 
Növeli az élettartamát a kritikus 

motoralkatrészeknek  

Kivételes kenési képességek Véd a korai kopástól, és a motor megragadástól 

Kiváló termikus és oxidációs stabilitás 

Kivételes motor tisztító hatása segíti megnövelni a 

gyújtógyertya és szelepek élettartamát, kisebb a 

gyűrűtörés, dugattyú megragadás esélye, 

megszüntetése előgyújtás problémákat 

Kiváló korrózióvédelem Növeli a motor élettartamát  

Megszüntetett előgyújtás 
Növeli a mechanikus motoralkatrészek 

élettartamát 

Füstmentes kipufogó Kiváló emissziós határértékek 

 

 

 

Alkalmazás 



 

Mobil 1 Racing 2T ajánlott kenőanyag a kétütemű motorokhoz, akár legnagyobb 

teljesítményű motorkerékpárokhoz, hószánokhoz, szegény olaj / üzemanyag keverék arányú 

láncfűrészekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol API TC/ JASO FD teljesítmény 

szabványok ajánlottak. A termék segíti a kiemelkedő teljesítmény elérést még a 

legkeményebb működési feltételek között is.  

Mindig ellenőrizze a felhasználói kézikönyvben az Ön járművére vonatkozó ajánlott 

viszkozitási szintet és előírásokat. 

Előírások és követelmények 

A Mobil 1 Racing 2 T teljesíti vagy túlteljesíti a következő követelményeket:   

API TC 
 

ISO E-GC, E-GD 

JASO FC, FD 

SAE Grade 1, Grade 2 

 

Tipikus jellemzők 

Mobil 1 Racing 2 T  
 

 
 

 
Viszkozitás, @ 40º C cSt ASTM D445 83 

Viszkozitás, @ 100º C cSt ASTM D445 12.7 

Viszkozitási Index  154 

Dermedéspont,  ºC (ASTM D97) -42 

Lobbanáspont,  ºC (ASTM D92) 100 

Sűrűség @ 15.6 ºC g/ml,(ASTM D4052) 0.884 

 

 

 

 

 



 

Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk A rendelkezésre álló információk alapján 

megállapítható, hogy a terméknek nincs egészségkárosító hatása, amennyiben a javasolt felhasználási 

területen alkalmazzák és betartják a Biztonságtechnikai Adatlapban foglaltakat. A Biztonságtechnikai 

Adatlap ügyfélszolgálatunkon kérhető, az interneten elérhető illetve az eladó a vevő rendelkezésére 

bocsátja amennyiben és ahogy a törvény előírja. A termék nem használható a javasolttól eltérő 

célokra. A használt termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezet védelmére.  

A Mobil, Mobil 1 és a Pegazus design az ExxonMobil Corporation vagy valamely leányvállalatának 

védjegyei. 1-2013  

A tipikus jellemzők csak azokra a termékekre vonatkoznak, amelyek a normál gyártási tűréshatáron 

belül esnek, és ezáltal nem számítanak előírásnak. Ingadozások, melyek nem befolyásolják a termék 

teljesítményét előfordulhatnak a normál gyártás során, illetve a különböző keverési helyszíneken. Az 

itt közölt információk változásának jogát fenntartjuk, bejelentési kötelezettség nélkül. Előfordulhat, 

hogy nem minden termék érhető el egy adott helyen. További információért forduljon 

ügyfélszolgálatunkhoz, vagy tekintse meg honlapunkat: www.exxonmobil.com  

A folyamatos termékfejlesztés miatt az itt közölt információk változásának jogát fenntartjuk, 

bejelentési kötelezettség nélkül. © 2001-2013 Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartva 

http://www.exxonmobil.com/

