
Pogoda zmienia się szybko – czasami zbiór plonów możliwy jest tylko przez krótki 
czas. To właśnie dlatego ExxonMobil oferuje pełną gamę produktów marki Mobil™ 
chroniących maszyny przez cały rok, dzięki czemu Twoje przedsiębiorstwo staje 
się wydajniejsze, a Twoje życie – łatwiejsze.

Technologia nowej generacji przyczyniła się do znaczącej poprawy wydajności 
maszyn pracujących w trudnych warunkach – innowacyjne konstrukcje układów 
napędowych przyniosły ze sobą poprawę obciążalności, prędkości, sterowności 
i niezawodności.

Aby konstrukcje te mogły zapewniać wysoki poziom wydajności i produktywności 
oraz obniżenie kosztów, wymagane są odpowiednie oleje. Konieczna jest 
optymalna równowaga cech takich jak zmniejszenie współczynnika tarcia, 
ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna, stabilność na ścinanie, ochrona 
przed rdzą i korozją oraz pompowalność – pozwala to na wydłużenie żywotności 
sprzęgła, uzyskanie maksymalnej obciążalności dyszla oraz pracę w różnych 
rodzajach terenu i przy różnych temperaturach.

To właśnie dlatego produkty Mobilfluid 424 oraz Mobilfluid 426 opracowano 
z myślą o najwyższym poziomie ochrony, jakiej potrzebują Twoje ciągniki rolnicze.

Pory roku mijają. Skuteczna ochrona – nigdy.
Mobilfluid™ 426 i 424 
Doskonałej jakości, wielofunkcyjne środki smarne do ciągników.

Produkty te są odpowiednie dla następujących części:

Przekładnie Układy hydrauliczne Układy hamulcowe

Opracowane z myślą 
o najskuteczniejszej 
ochronie, której  
potrzebują Twoje ciągniki
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Mobilfluid™ 424

Dzięki połączeniu wyselekcjonowanych olejów bazowych oraz 
zaawansowanych dodatków, Mobilfluid 424 zapewnia wyjątkowo  
dobre osiągi stosowanych obecnie układów i osi napędowych, sprzęgieł,  
wałów odbioru mocy i układów hydraulicznych eksploatowanych 
w różnorodnych środowiskach.

Mobilfluid™ 426

Mobilfluid 426 to wyjątkowo wysokiej jakości, wielofunkcyjny środek smarny 
do ciągników opracowany z myślą o spełnianiu lub przewyższaniu wymagań 
dotyczących olejów hydrauliczno-przekładniowych. Zaawansowana 
technologia zastosowana w Mobilfluid 426 ma za zadanie optymalizację 
wydajności ciągników rolniczych i komercyjnych pracujących w różnego 
rodzaju środowiskach i warunkach.
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