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Mobil 1 The Grid

piąty sezon programu po polsku
Mobil 1 The Grid, 30-minutowy magazyn poświęcony
sportom motorowym wrócił
na ekrany. Piąty sezon programu można oglądać w języku
polskim na kanałach Sport
Klub i Orange Sport. Co więcej, na odświeżonej stronie
www.grid1.tv fani sportów
motorowych mają dostęp do
pełnych odcinków oraz dodatkowych materiałów, którymi
można dzielić się na portalach
społecznościowych.

O

dcinki piątej serii Mobil 1 The
Grid z polskim komentatorem
są pokazywane przez Orange
Sport oraz Sport Klub. Aktualny program stacji, emisji kolejnych odcinków i powtórek, jest dostępny na stronach www.orange.pl/program-tv-os.phtml
oraz www.sportklub.pl. W nowym sezonie Mobil 1 The Grid nie zabraknie relacji
z tegorocznego sezonu Formuły 1, 50 urodzin McLarena, australijskiej serii wyścigowej V8 Supercars oraz wyścigów amatorskich. Poza tym w programie pojawią
się najświeższe wiadomości z zawodów
Modiﬁed Touring Series oraz serii NASCAR Sprint Cup.
Mobil 1 The Grid powstał w 2008 roku
we współpracy z Sunset & Vine, czoło-

wym producentem i dystrybutorem telewizyjnych programów sportowych.
Mobil 1 The Grid przedstawia zakulisowe materiały na temat najpopularniejszych, profesjonalnych wyścigów samochodowych oraz znanych kierowców
i zespołów.
Mobil 1 jest oﬁcjalnym olejem silnikowym wyścigów NASCAR oraz od wielu
lat współpracuje z najbardziej znanymi
i utytułowanymi zespołami, takimi jak
Vodafone McLaren Mercedes (Formuła 1), Stewart-Haas Racing (NASCAR
Sprint Cup Series), zespół Corvette
Racing (American LeMans). Mobil 1
jest także partnerem tytularnym Porsche Mobil 1 Supercup – najszybszych
na świecie monomarkowych wyścigów oraz oﬁcjalnym olejem silnikowym
Sports Car Club of America i Formula
DRIFT.
Najlepsze fragmenty z poprzednich sezonów Mobil 1 The Grid dostępne są na
stronie www.grid1.tv. Wywiady oraz najważniejsze materiały z programu można znaleźć także na proﬁlu Mobil 1 na
Facebooku: www.facebook.com/mobil1.
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Mobil 1
podczas wyścigu…
Oleje Mobil 1 muszą wytrzymać
w silniku bolidu obciążenia 8500
razy większe od siły grawitacji.
Mobil 1 pracuje w temperaturze
przekraczającej 300°C, która wystarcza do stopienia cyny i ołowiu.
Przez 67 000 kilometrów jakie
bolidy pokonują w trakcie sezonu,
silniki są chronione przez syntetyczne środki smarne Mobil 1.
Mobil 1 chłodzi ponad 300 ruchomych części silnika V8.
Warstwa syntetycznego oleju
przekładniowego Mobil Racing
ma około 0,5 mikrona. To 80 razy
mniej, niż grubość ludzkiego
włosa.
Olej przekładniowy Mobil 1 Racing
Synthetic Gear Oil musi zapewnić
wysoki poziom ochrony podczas
szybkiej zmiany nawet 6 biegów
w czasie krótszym niż 1,2 sekundy.

