
Allt du behöver inom bilvård från Mobil 
Mobil™ har en lång historia i Europa, där man har sålt smörjmedel sedan 1886.
Mobil har fortfarande kvar detta fokus och är ett varumärke som respekteras för sin
prestanda, innovation och expertis. Genom sitt renommé för hög kvalitet har Mobils
produkter kommit att användas av många OEM-företag (Original Equipment
Manufacturers) globalt.

Tuffaste branschstandarder

Sortimentet Mobil Ancillaries omfattar ett urval av produkter som uppfyller och överträffar de tuffaste branschstandarderna. Det
innehåller viktiga förbrukningsvaror, inklusive avancerade kylarvätskor, kylmedel, spolarvätska och bromsvätskor. Alla våra
produkter har utvecklats med de olika årstidernas krav i åtanke så att du kan erbjuda dina kunder ett enhetligt utbud året runt
och ha potential att generera försäljning och vinst varje dag, hela året.

Noggrant testade

Dessutom är våra produkter noggrant testade och tillverkade enligt specifikationer som tagits fram utifrån vår 40-åriga
erfarenhet av tillverkning av bilvårdsprodukter. Forskning utgör också en stor del av hur Mobil utvecklar och marknadsför sitt
bilvårdsutbud:

                      ● Regionala körförhållanden – att matcha rätt produkter mot dina kunders behov
                      ● Rigorösa testmetoder av hög kvalitet – för att svara mot Mobils kvalitetsstandarder

Ledande support

Vi vet också att vår framgång är beroende av våra distributörers framgång. Därför erbjuder vi dig enastående kundservice och
ett brett urval av verktyg för att stödja dig i din verksamhet, inklusive:

                      ● Produktbroschyrer och programdata
                      ● Teknisk träning och utbildning
                      ● Expertis inom styrning och marknadsföring
                      ● Expertkunskap inom styrning och marknadsföring
                      ● Anpassad säljsupport för bilvård
Fördelar

                        ● Styrkan hos ett världskänt varumärke – erkänt och tillförlitligt
                      ● Omfattande sortiment av oumbärliga produkter för rutinservice
                      ● Sälj dem tillsammans med Mobils högkvalitetsmotor- och växellådsoljor
                      ● Komplett servicepaketlösning för tekniker och deras kunder
                      ● Fullständiga programdata förstärker produktmixen
                      ● Chans till lönsamhet – Var säker på att sälja och välja ut rätt produkter

Mobil Ancillaries webbplats - www.mobil-ancillaries.com
Mobil Ancillaries webbplats är en ovärderlig resurs för produktdata, kontaktinformation och produktsökaren.

Produktsökare

Det är enkelt att finna och välja rätt Mobil Ancillaries-produkt. Produktsökfunktionen på webbplatsen drivs av branschledande
applikationsdata som ger dig fullständig säkerhet att du väljer rätt produkt för över 180 000 modeller av bilar samt lätta och tunga 
transportfordon.



Behöver din bil ett särskilt kylmedel?

Moderna kylsystem behöver numera mycket specialiserade kylmedel, beroende på din bils märke och modell.

Det finns 3 huvudtyper av kylmedelsteknik som fordonstillverkare använder vid den första påfyllningen:

● Organic Additive Technology (OAT)
● Silikatinhibitor
● Silicated Organic Additive Technology (Si-OAT)

Alla dessa har utvecklats för att skydda de olika metallerna som finns i motorn från korrosion, 
överhettning och frysning:

● Aluminium
● Gjutjärn
● Mässing
● Koppar

Förutom att skydda de här metallerna måste ett högkvalitetskylmedel skydda systemet från överhettning på
sommaren och frysning på vintern. 

Få teknisk träning
● Tekniska resurser för hela sortimentet av Mobil Car Care-produkter, översatta till ditt språk.
● Tar upp de senaste applikationsanknutna problemen och produktrekommendationerna.

Bromsvätsketeknik

Moderna bromsvätskor måste fungera vid mycket höga kokpunkter för att prestanda och säkerhetskrav ska 
bibehållas. En hög kokpunkt är kritisk för effektiv inbromsning, särskild vid tunga eller långvariga 
inbromsningar.

         ●  Hög kokpunkt
                        Kritisk för effektiv inbromsning, särskild vid tunga eller långvariga inbromsningar

         ● Bevarar smörjförmågan
                         Smörjer alla rörliga delar för lång service och optimal prestanda

         ● Skyddar mot korrosion
                         Skyddar mot destruktiv metallkorrosion

● Moderna bilar är tyngre och snabbare och det krävs stor kraft eller energi för att stanna dem. 
   Bilens överskottsrörelseenergi omvandlas huvudsakligen till värme i bromsskivorna, -klossarna och i bromsvätskan.
   Moderna bromsvätskor måste därför fungera vid mycket höga kokpunkter för att prestandan ska bibehållas.

● I tillägg till detta kontrollerar datorstyrda bromssystem som ABS och ESP inbromsningar genom att kraften från
   bromsklossen på bromsskivan justeras många gånger per sekund. På sådana system måste bromsvätskan
   reagera mycket snabbare än på konventionella system och dessa system blir allt mer beroende av vätskor med
   låg viskositet för att klara detta.

● Det är mycket viktigt att välja rätt produkt för ditt fordon och att kontrollera vätskans tillstånd regelbundet. 

Tyngre och snabbare fordon
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Art.nr:Art.nr: StorlekStorlek
148924 12 x 1 L
148925 4 x 5 L
144272 20 L
144271 208 L

Tillverkarens godkännandenTillverkarens godkännanden

Audi/Bentley/Bugatti/Lamborghini/Seat/Skoda/VW (TL774-D/F); 
DAF (MAT74002); Deutz (DQC CB-14); MAN (MAN 324 SNF); 
Mercedes Benz (MB-Approval 325.3); Mini Cooper D from 2007-
2010; MTU (MTL 5048); Porsche vehicles built between 1996 and 
2009; Siemens (wind power).

Mobil Antifreeze Advanced Mobil Antifreeze Advanced 
koncentrat koncentrat 

Innehåller Glysantin® G30® från BASF. Ger ett enastående skydd mot frost, 
korrosion och överhettning. Sammansättningen i Organic Additive Technology 
(OAT) ger ett utmärkt skydd för aluminiummotorer och skyddar kylare, 
cylinderblock/huvud och vattenpumpar – upp till fem år.

Produktdatablad
Art.nr:Art.nr: StorlekStorlek
710363 12 x 1 L
710770 4 x 5 L
710928 208 L

Tillverkarens godkännandenTillverkarens godkännanden

Audi/Bentley/Bugatti/ Lamborghini/ Seat/Skoda/VW vehicles built as 
from 2005 ( TL 774-G); Cummins (CES 14603); 
Deutz (DQC CC-14); Liebherr (Minimum LH-01-COL3A); 
MAN vehicles built as from 12/2011 (MAN 324 Si-OAT); 
Mercedes Cars and Smart from 2014 (MB-Approval 325.6); 
Mercedes Trucks vehicles built as from 10/2011 
(MB-Approval 325.5; MTU (MTL 5048); Porsche (vehicles as from 
2010) 911, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera.

Mobil Antifreeze UltraMobil Antifreeze Ultra
koncentrat koncentrat 

Innehåller Glysantin® G40® från BASF.Etylenglykolbaserad kylarvätska med 
avanceradesilikathämmare.Hållbar i upp till 5 år.

Produktdatablad
Art.nr:Art.nr: StorlekStorlek
144276 20 L
144275 208 L

Tillverkarens godkännandenTillverkarens godkännanden

Audi/Seat/Skoda/VW vehicles built until 1996 (TL774-C); BMW 
(BMW GS94000); Deutz (DQC CA-14); Jenbacher (Ta-Nr.1000-0201); 
Liebherr (Min. LH-00_COL3A); MAN until 11/2011 (MAN 324 NF); 
MAN Diesel & Turbo (Liste 3.3.7); Maybach vehicles built up until 
04/2014 (MB approval 325.0); Mercedes Benz vehicles built up until 
04/2014 (MB approval 325.0); MINI (BMW GS94000); Rolls-Royce 
from 1998 (BMW GS94000); MTU (MTL 5048); MWM (0199-99-
2091 DE); Opel/Vauxhall vehicles built up to 2005 (B 040 0240); 
Porsche vehicles built until 1995; Same Deutz Fahr Group; Saab (690 
1599); Smart vehicles with combustion engines until 10/2014 (MB 
approval 325.0); Tesla; Volvo Truck built until 2005; Van Hool; Zastava

Mobil Antifreeze ExtraMobil Antifreeze Extra
koncentrat koncentrat 

Innehåller Glysantin® G30® från BASF. Ger ett enastående skydd mot frost, 
korrosion och överhettning. Sammansättningen i Organic Additive Technology 
(OAT) ger ett utmärkt skydd för aluminiummotorer och skyddar kylare, 
cylinderblock/huvud och vattenpumpar – upp till fem år.

Produktdatablad
Art.nr:Art.nr: StorlekStorlek
148926 12 x 1 L
 148927 4 x 5 L
144150 20 L
144279 208 L

Mobil Antifreeze Mobil Antifreeze 
koncentrat koncentrat 

Innehåller monoetylenglykol som förhindrar frysning på vintern och överhettning på 
sommaren. Ger skydd i upp till två år. Brittisk standard BS6580-2010.

Produktdatablad

Art.nr:Art.nr: StorlekStorlek
720777 4 x 5 L

Tillverkarens godkännandenTillverkarens godkännanden

Chrysler (MS-9769); Mercedes Benz (325.0); MAN B&W (List 3.3.7); 
Cummins (CES 14603); Ford North America WSS-M97B51-A1;
 MTU (MTL 5048); John Deere (JDM H 24); JCB (STD 00088)

Mobil Antifreeze Heavy DutyMobil Antifreeze Heavy Duty
koncentrat koncentrat 

Innehåller Glysantin® G05® från BASF.
Extra kraftfull etylenglykolbaserad kylarvätska för lastbilar.
Hållbar i upp till 6,000 timmar

Art.nr:Art.nr: StorlekStorlek
151234 12 x 1 L
144153 208 L

Mobil CoolantMobil Coolant
Färdigblandad -36°CFärdigblandad -36°C

Skyddar ner till -36 °C och förhindrar frysning på vintern och överhettning på som-
maren. Blandad från koncentrat som uppfyller BS6580-2010.

Produktdatablad
Art.nr:Art.nr: StorlekStorlek
145375 208 L
145374 1000 L

Tillverkarens godkännandenTillverkarens godkännanden

VW / Audi / Seat / Skoda (TL774-C),Rolls-Royce (as from 1998),
 BMW(N 600 69.0), MAN (324NF), Mercedes-Benz(325.0),
 MTU (MTL 5048), Porsche (up until 1995),
 Opel / Vauxhall until 2000 (B 040 0240), Saab (6901599)

Mobil Coolant Extra Mobil Coolant Extra 
Färdigblandad -24°CFärdigblandad -24°C

Mobil Coolant Extra -24°C innehåller 36 % Glysantin® G48® från BASF. Med för-
bättrade egenskaper för värmeöverföring. Lämplig för energibranschen och andra 
industriella användningsområden. Innehåller Glysantin® G48® från BASF. Ger 
exceptionellt skydd mot frost, korrosion och överhettning. Innehåller en blandning 
av inhibitorer för att ge högt korrosionsskydd i upp till tre år. Mobil Antifreeze Extra 
skyddar kylare, cylinderblock/-huvuden och vattenpumpar.

Produktdatablad

Färgen på kylarvätska och
kylmedel har ingen betydelse!
Välj inte kylmedel efter färgen – det är bara färgning.
Fordonstillverkare rekommenderar att man alltid väljer
Mobil kylarvätska och kylmedel efter tillämpning.

Gå in på www.mobil-ancillaries.com för att hitta rätt
kylarvätska/kylmedel för din bil.



Art.nr:Art.nr: StorlekStorlek
750156 12 x500ml

Uppfyller kraven på:Uppfyller kraven på:

FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925, ISO 4925 (Class 3, 4 & 5.1)

Mobil Brake FluidMobil Brake Fluid
DOT 5.1DOT 5.1

Bromsvätska av hög kvalitet, för användning i moderna,högpresterande fordon. 
Lägsta våtkokpunkt på 180°C.Är säker att blanda med andra DOT 3- och DOT 
4-vätskor.

Produktdatablad
Art.nr:Art.nr: StorlekStorlek
750156 12 x500ml

Uppfyller kraven på:Uppfyller kraven på:

FMVSS 116 DOT 4, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 3, SAE J1703 ISO 
4925 (Classes 3, 4 & 6)

Mobil Brake FluidMobil Brake Fluid
DOT 4 ESPDOT 4 ESP

Bromsvätska med låg viskositet för moderna fordon med ABS och 
antisladdkontrollssystem (ESP).Är säker att blanda med andra DOT 3- och DOT 
4-vätskor.

Produktdatablad
Art.nr:Art.nr: StorlekStorlek
750156 12 x500ml

Uppfyller kraven på:Uppfyller kraven på:

DOT 3 & DOT 4 

Mobil Brake FluidMobil Brake Fluid
DOT 4DOT 4

Lämplig för alla skiv-, trum- och antisladdbromssystem som används i normal- och 
högpresterande fordon som kräver DOT 3 eller DOT 4.

Produktdatablad
Art.nr:Art.nr: StorlekStorlek
126806 20 L

Mobil Machine ToolMobil Machine Tool
Kylmedel med lång hållbarhet  Kylmedel med lång hållbarhet  

Koncentrerat etylenglykolbaserat kylmedel för motorer med inhibitorteknik för 
karboxylsyra. Innehåller inte nitriter, aminer,fosfater, borater eller silikater.
Blandad i enlighet med den brittiska militära specifikationen för motorkylmedel 
DEF STAN 68 – 127 (NATO Code S757).
Ger långvarigt korrosionsskydd i minst fyra år. Utmärkt stabilitet mot hårt vatten.
Mycket låg inhibitorutarmning. 


