
MOBIL DELVAC MX 15W40 20L
Mobil Delvac MX 15W-40 to najwyższej jakości olej mineralny do

wysokoobciążonych silników Diesla, który zapewnia doskonałe smarowanie
nowoczesnych silników i przyczynia się do wydłużenia trwałości silnika.

W efekcie produkt ten spełnia lub przekracza wymogi wszystkich większych
europejskich i amerykańskich producentów silników. Poleca: Petrostar

Warszawa. Najwyższa jakość produktu została udowodniona w praktyce
w różnych zastosowaniach dla wielu branż przemysłu i w taborze

mieszanym.

Nazwa:
MOBIL DELVAC MX 15W40 - 20L

Sprzedawca:
Petrostar Warszawa

Zaawansowane właściwości chemiczne tego produktu zapewniają
doskonałe osiągi zarówno nowoczesnych nisko emisyjnych silników Diesla o wysokich wymogach, jak również silników
Diesla starszego typu napędzanych paliwem o niskiej lub wysokiej zawartości siarki. W oleju Mobil Delvac MX 15W-40

połączono kompozycję wysokojakościowych olejów bazowych ze zrównoważonym systemem dodatków
uszlachetniających dla zapewnienia doskonałej ochrony przed gęstnieniem oleju spowodowanym kumulacją sadzy

i działaniem wysokiej temperatury oraz dla zapewnienia wysokiej odporności na utlenienie, korozję i tworzenie osadów
wysokotemperaturowych. Poleca: Petrostar Warszawa

Właściwości i zalety:
Nowoczesne, niskoemisyjne silniki wymagają olejów silnikowych o znacznie wyższej efektywności smarowania. Bardziej

szczelna konstrukcja silnika, użycie chłodzenia i turbosprężarek doładowujących powoduje zwiększenie obciążeń
cieplnych oleju. Silniki wykorzystujące takie technologie niskiej emisji spalin jak wtrysk paliwa pod zwiększonym
ciśnieniem i opóźniony zapłon wymagają olejów zapewniających lepszą stabilność oksydacyjną, dobre własności

dyspergowania sadzy i małą lotność. Sprzedawca: Petrostar Warszawa.
Olej Mobil Delvac MX 15W-40 opracowany został z wysokojakościowych olejów bazowych oraz zrównoważonego pakietu

dodatków uszlachetniających, co przyczynia się do optymalnego działania zarówno nowoczesnych silników
wysokoprężnych i benzynowych, jak i silników starszego typu.

Zastosowania:
Polecany przez ExxonMobil do użytku w następujących zastosowaniach:

- sprzęt napędzany silnikami Diesla z zasysaniem naturalnym i z turbo-doładowaniem wiodących producentów
europejskich, amerykańskich i japońskich,

- pojazdy drogowe do transportu ciężkiego i lekkiego,
- maszyny przemysłowe dla branży budowlanej, górniczej, kamieniołomów i rolnictwa,

- zastosowania w taborze mieszanym.

Sprzedawca: Petrostar Warszawa
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga


Opis producenta

W tej części naszego sklepu przygotowaliśmy dla Ciebie oleje znanej marki Mobil, która już od 1911 roku zajmuje się
produkcją płynów eksploatacyjnych do samochodów. Firma dostarcza swoim klientom na całym świecie produkty, które
pomagają zadbać o stan silnika i usprawniają jego działanie. W naszej ofercie znajdziesz całą gamę płynów do Twojego
samochodu.


