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Mobil 1 Racing 4T 15W-50 
O Óleo Sintético Multigraduado Mais Avançado para Motores 4T de Motociclos 
 
Descrição 

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 é o mais avançado óleo para motores 4T de motociclos. Este produto proporciona o 

mais elevado nível de performance solicitado pelos modernos motociclos de elevado desempenho. Mobil 1 

Racing 4T 15W-50 mantém os motores 4T limpos, mesmo nas mais extremas condições de condução. 

 

Vantagens e Benefícios 

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 combina óleos base sintéticos de elevada qualidade e a mais avançada tecnologia de 

aditivos para proporcionar uma notável limpeza do motor, uma excelente proteção anti desgaste a 

temperaturas elevadas e uma eficaz proteção anticorrosivo. A utilização do Mobil 1 Racing 4T 15W-50 maximiza 

a potência do motor devido ao coeficiente de fricção inerentemente baixo dos óleos base sintéticos usados na 

sua formulação. Mobil 1 Racing 4T 15W-50 é especialmente desenvolvido para oferecer uma performance 

inultrapassável nas mais severas condições de condução, em todas as estações do ano, assim como, em 

competição. Os principais benefícios são: 

 

Propriedades Vantagens e Potenciais Benefícios 

Propriedades friccionais otimizadas 

Aumento de potência devido às reduzidas perdas por 
fricção 
Melhor performance geral do motor e melhor 
economia de combustível 

Excecional proteção anti desgaste Prolonga a vida do motor 

Notável estabilidade térmica e à oxidação 

Filme de fluido protetor em todas as temperaturas 
operacionais, minimizando a formação de depósitos 
especialmente a temperaturas operacionais elevadas 
como acontece nos motores arrefecidos a ar 

Notáveis propriedades a baixas temperaturas 
Lubrificação eficaz a baixas temperaturas, o que facilita 
o arranque, proporciona proteção anti desgaste mais 
rápida e um menor desgaste do sistema elétrico 

Excelente capacidade de detergência / dispersância 
Notável limpeza do motor e operação mais suave e 
fiável 

Eficaz proteção antiferrugem e anticorrosivo 
Prolonga a vida dos rolamentos/chumaceiras e do trem 
de válvulas 
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Aplicações 

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 é especificamente recomendado para lubrificar os motores a 4-tempos dos 

motociclos de elevada performance. 

 
Especificações e aprovações 

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 satisfaz ou excede as seguintes especificações: 

JASO MA 2011 

JASO MA2 2011 

API SJ / SL / SM / SN 

 

Características Típicas 

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 

Grau SAE 15W-50 

Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445) 17.8 

Viscosidade, cSt @ 40°C (ASTM D 445) 122.5 

Índice de Viscosidade 161 

Densidade, g/ml @ 15.6ºC (ASTM D4052) 0.85 

Ponto de Inflamação, ºC, ASTM D 97 248 

Ponto de Fluídez, °C, ASTM D 92 -45 
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Saúde e Segurança 

 

Com base na informação disponível, este produto não deverá produzir efeitos nocivos à saúde quando utilizado 

nas aplicações a que é destinado e se forem observadas as recomendações indicadas na Ficha de Dados de 

Segurança. As Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis através do site www.msds.exxonmobil.com. Este 

produto não deverá ser utilizado para propósitos diferentes daqueles para os quais foi concebido. Para a 

eliminação do produto usado, tomar as precauções adequadas para proteção do ambiente e proceder de 

acordo com a legislação aplicável. 

O logótipo Mobil, o desenho do cavalo alado e ”Mobil 1”, “Mobil Delvac 1” e “Mobil SHC” são marcas da 

ExxonMobil Corporation ou de uma das suas afiliadas. 

 

LUBRIGRUPO S.A  

Estrada Nacional 1 (IC2) - Barracão - Leiria | 2420-195 Colmeias 

+(351) 253 331 590 

http://www.moovelub.pt 

 

Propriedades típicas são obtidas com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação. 

Variações, que não afetam o desempenho do produto, são esperadas durante o processo de produção nas 

diferentes fábricas de lubrificantes. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem 

aviso prévio. 

Alguns produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte a Lubrigrupo 

S.A. ou visite www.exxonmobil.com. 
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