
Mobil EP 75W-80 MULTI-VEHICLE

Mobil EP 75W-80 MULTI-VEHICLE 
Lubrificante Mobil para veículos de passageiros 
Óleo de transmissões manuais 

Descrição do produto 
O Mobil EP 75W-80 Multi-Vehicle é um óleo de engrenagens mineral melhorado e formulado a partir de óleos base selecionados, de 
grande qualidade, combinados com um sistema de aditivos avançado. A sua versatilidade de utilização é um elemento positivo para 
as oficinas que tentam assegurar um serviço ideal para os seus clientes, simplificando ao mesmo tempo as suas operações e gestão de 
produtos.

Características e benefícios
• Elevada cobertura de frotas para redução do inventário.
• Avançado perfil de fricção e um desempenho comprovado do sincronizador para mudanças suaves.
• Robusta proteção contra corrosão assegura a vida útil das peças.
• Mantém o desempenho a baixas temperaturas. Crítico para assegurar a proteção no arranque.

Aplicações 
Recomendado para uma variedade de aplicações em Citroën, Peugeot, Renault, Nissan e Mazda e geralmente sempre que for 
especificado um óleo 75W-80, API GL-4. Para assegurar uma seleção correta do óleo, consulte as últimas recomendações de aplicação 
no Seletor de Produtos Mobil: http://moove-portugal.ewp.earlweb.net/pt/browse

Este produto é recomendado para utilização em aplicações que requerem EZL 848; Renault Tranself TRJ; Renault Tranself TRT;  
API GL-4.
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Marca de OEM de veículos Nível de qualidade   
Este produto é recomendado para utilização em aplicações que requerem:

Citroën Óleo de transmissões especiais, Esso EZL 848 SAE 75W-80

Dacia API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Fiat (UE) API: GL-4

Hyundai (UE) API: GL-4

Iveco API: GL-4

Kia (UE) API: GL-4

Lada (VAZ/Zhiguli) API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Lancia API: GL-4

Mazda (UE) API: GL-4

Nissan (UE) API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Peugeot Óleo de transmissões especiais, Esso EZL 848 SAE 75W-80

Proton API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Renault API: GL-5 (Tranself TRT), API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Samsung API: GL-4+ (Tranself TRJ)

Santana API: GL-4

Skoda API: GL-4

Suzuki Óleo de transmissões especiais, Esso EZL 848 SAE 75W-80
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Nota

Os dados contidos nesta publicação são baseados na nossa atual experiência e conhecimento. Tendo em conta os diversos 
fatores que podem afetar o processamento e aplicação do nosso produto, estes dados não exoneram os processadores 
de efetuar as suas próprias análises e testes; nem estes dados implicam qualquer garantia de certas propriedades, 
nem de adequabilidade do produto para um propósito específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, 
proporções, pesos, etc. aqui indicados podem ser alterados sem aviso prévio e não constituem um acordo contratual 
relativo à qualidade do produto. É da responsabilidade do destinatário dos nossos produtos garantir que quaisquer direitos 
proprietários, leis e legislações são cumpridos.

Saúde e segurança 

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Dados de Segurança do 
Material (MSDS) @ https://www.mobil-ancillaries.com

Termos e Condições: © 2021. Todos os direitos reservados pela Moove Lubricants Ltd. A Mobil e os produtos Mobil 
aqui designados são marcas registadas e marcas comerciais da Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas subsidiárias, 
licenciadas para utilização da Moove Lubricants Ltd que são responsáveis por este documento e pela utilização de tais 
marcas comerciais no seu conteúdo. 

Não é permitido copiar, reproduzir ou, de qualquer outra forma, utilizar ou aplicar, sem autorização prévia, qualquer parte 
deste documento ou qualquer marca comercial. Fabricado pela Moove Lubricants Ltd.  
Instalação de fabrico Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Dados de inspeção típicos

Densidade a 20 °C 0,862 g/cm3

Viscosidade a 100 °C 8,2 cSt

Viscosidade a 40 °C 52 cSt

Cálcio 0,29%

Fósforo 0,05%

Cor Castanho

Ponto de fluidez -39 °C


