
MOBIL DELVAC XHP LE ESP 10W40 20L
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 to najwyższej jakości syntetyczny olej

silnikowy przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych nowoczesnych
silników Diesla z niską emisją spalin w sprzęcie pracującym w trudnych
warunkach. Produkt ten został opracowany z wykorzystaniem wysokiej
jakości olejów bazowych, które zapewniają doskonałą płynność oleju

w niskich temperaturach, trwały film olejowy w wysokich temperaturach
oraz niską lotność. Poleca: Petrostar Warszawa.

Nazwa:
MOBIL DELVAC XHP  ESP 10W40 - 20L

Sprzedawca:
Petrostar Warszawa

Nowy pakiet dodatków uszlachetniających wydłuża żywotność i zapewnia
efektywność systemów redukcji emisji, w tym również filtrów cząstek
stałych (DPF). Filtry DPF są stosowane przez niektórych producentów

samochodów ciężarowych zgodnie z wymogami norm emisji spalin: Euro IV,
oraz Euro V.

Wysoka moc nowoczesnych silników i normy emisji spalin podnoszą
wymagania w stosunku do olejów silnikowych. Zwarta zabudowa silnika

oraz stosowanie turbosprężarek i chłodnic międzystopniowych powoduje, że
olej poddawany jest wyższym obciążeniom cieplnym. Technologie

wykorzystywane w silnikach o niskich emisjach, takie jak wtrysk paliwa pod podwyższonym ciśnieniem, opóźnienie
wtrysku i systemy obróbki spalin wymagają optymalnego działania oleju w zakresie odporności na utlenianie,

dyspergowania osadów oraz zgodności z systemami redukcji emisji spalin. Poleca: Petrostar Warszawa.
Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 zapewnia wyjątkową sprawność i ochronę układów

wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF) oraz długie przerwy międzyserwisowe.

Rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w:
-  silniki Diesla wysokoprężne wolnossące i turbodoładowane produkowane przez europejskich producentów,

-  nowoczesne wysokoobciążone silniki, w tym również wyposażone w filtry cząstek stałych (DPF),
-  lekkie i wysokoobciążone samochody ciężarowe oraz nowoczesny sprzęt.

Specyfikacje:
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 spełnia lub przekracza wymagania:

ACEA E9/E7/E6/E4
API CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4

JASO DH-2
DAF Extended Drain
Cummins CES 20081

CAT ECF-3
Isuzu DEO (w/DPD Equipped Vehicles)

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:
MAN M 3277 (CRT)



Sprzedawca:  Petrostar Warszawa
Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.

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.


