
Mobil LT 71141 

Automata sebességváltómű olaj 

Termékleírás 

A Mobil ATF LT 71141 egy nagy teljesítményű ATF olaj, amely alkalmazható  hosszú 

csereperiódus esetén is automatikus jármű sebességváltóknál 

Jellemzői és előnyei 

 Kiváló tulajdonságokkal rendelkezik hideg üzemi körülmények között is 

 Felhasználva gyári első feltöltésként minőségi autómárkáknál 

 Kiegyensúlyozott adalékanyagainak köszönhetően segíti a zökkenőmentes 

nyomatékátvitelt 

Alkalmazás 

A Mobil ATF LT71141 kifejezetten megfelel az automata sebességváltóművek által 

támasztott követelményeknek.   

Előírások és követelmények 

A Mobil LT 71141 teljesíti a következő jóváhagyásokat: 

 
  

MB 236.11 
 

ZF TE-ML 04D/11B/14B/16L/17C 
 

Voith Turbo H55.633639 (G1363) 

 
 

A Mobil LT 71141 a következő gyártók jóváhagyásával rendelkezik:   

VW TL52162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipikus jellemzők 

Mobil LT 71141  Érték 

Viszkozitás, @ 40º C cSt ASTM D445 37.2 

Viszkozitás, @ 100º C cSt ASTM D445 7.4 

Viszkozitási Index D 2270 168 

Sűrűség @ 
15.6 ºC g/ml,(ASTM 

D4052) 
0.855 

 

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.8-2012 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.  
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