
MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W40 4L
Najwyższej  jakości  stworzony  w  oparciu  o  technologie  syntetyczną  olej
silnikowy Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 przeznaczony jest do smarowania
wysokoobciążonych  silników  wysokoprężnych  najnowszej  generacji.
Specjalna technologia produkcji wraz ze starannie dobranym, nowoczesnym
pakietem  dodatków  uszlachetniających  umożliwiły  uzyskanie  doskonalej
charakterystyki  lepkościowej,  zapewniającej  prawidłowy  poziom ochrony
przeciwzużyciowej  we  wszystkich  warunkach  eksploatacyjnych,  niską
lotność  a  także  pozwoliły  na  zmniejszenie  konsumpcji  paliwa.  Poleca:
Petrostar Warszawa.

Nazwa:
MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W40 - 4L

Sprzedawca:
Petrostar Warszawa

Oleje  bazowe  wzmocnione  zaawansowanym  technologicznie  pakietem
dodatków  uszlachetniających  zapewniają  najwyższy  poziom  ochrony
wszystkich części silnika. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 umożliwia długie
okresy między wymianami w nowoczesnych silnikach Diesla samochodów
ciężarowych.

Trendy  zmierzające  do  podwyższania  mocy  silników  przy  jednoczesnym  wprowadzaniu  nowych,  coraz  bardziej
rygorystycznych, wymogów dotyczących emisji substancji szkodliwych wpływają w konsekwencji na ciągle podnoszenie
wymagań dotyczących jakości nowoczesnego oleju silnikowego. Nowoczesne technologie pozwalające otrzymać coraz
dokładniejszy  profil  obrabianej  powierzchni  wpływają  na  obniżenie  konsumpcji  oleju  eliminując  jednocześnie
konieczność  dokonywania  tak  częstych  jego  dolewek.  W  konsekwencji  pracujący  w  silniku  olej  oraz  wszystkie
towarzyszące mu dodatki uszlachetniające odświeżane są coraz rzadziej. Powszechne wykorzystanie turbosprężarek
i wyższe ciśnienia wtrysku polepszają wprawdzie proces spalania ale powodują podwyższenie średniej temperatury
pracy  oleju,  wzrost  lotności  oraz  pojawianie  się  w  jego  objętości  znacznych  ilości  sadzy.  Poleca:  Petrostar
Warszawa. Zaawansowana technologia wykorzystana w oleju Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 pozwala wykorzystywać
go do wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych silników wysokoprężnych zarówno tych nowoczesnych jak i  do tych
starszych generacji.

Rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w:
-   silniki  Diesla  z  zasysaniem naturalnym oraz  z  turbodoładowaniem wykonane przez  producentów europejskich
i japońskich,  
-  lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe drogowe,  
-  pojazdy specjalne przemysłów: górniczego, budowlanego, górnictwa skalnego i rolnictwa.  

Specyfikacje:

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
ACEA E7/E4
Renault Trucks RXD

Aprobaty producentów:
MAN M 3277



MB-Approval 228.5
MB-Approval 235.27
Volvo VDS-3 /VDS-2
MTU Oil Category 3
Scania LDF-3/LDF-2
ZF TE-ML 04C

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:
Cummins CES 20072
API CF

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.

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.

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

