
MOBIL DELVAC 1 5W40 20L
Mobil Delvac 1 _ 5W-40 jest w pełni syntetycznym olejem o wysokiej jakości
do wysokoobciążonych silników Diesla, który przyczynia się do zwiększenia

trwałości silnika zapewniając dłuższy przebieg między wymianami oleju
w silnikach najnowszej generacji pracujących w trudnych warunkach. Mobil

Delvac 1 zapewnia doskonałe osiągi zarówno nowoczesnych silników
o niskiej emisji spalin jak też dobrze utrzymanych silników starszego typu.

Poleca: Petrostar Warszawa.

Nazwa:
MOBIL DELVAC 1 _ 5W40 - 20L

Sprzedawca:
Petrostar Warszawa

Olej Mobil Delvac 1 _ 5W-40 zaleca się do stosowania w szerokim zakresie aplikacji związanych z wysokim obciążeniem
w transporcie drogowym oraz specjalnym – w pojazdach stosowanych w przemyśle górniczym, budownictwie
i rolnictwie. Mobil Delvac 1 spełnia także wymagania API SL dla silników benzynowych stosowanych w taborze

mieszanym.

Doskonała efektywność smarowania silników olejem Mobil Delvac 1 _ 5W-40 jest wynikiem szeroko zakrojonych prac
rozwojowych we współpracy z konstruktorami sprzętu oraz zastosowania zaawansowanej technologii. W efekcie produkt

ten spełnia lub przekracza zarówno wymogi niektórych z najnowszych specyfikacji API, ACEA, JASO oraz standardów
obowiązujących globalnie w przemyśle w zakresie olejów dla silników Diesla, jak też wymogi wielu głównych

producentów silników – amerykańskich, europejskich i japońskich. Poleca: Petrostar Warszawa.

Wiele nowoczesnych silników Diesla o niskiej emisji spalin wytwarza więcej sadzy i działa w wyższych temperaturach
niż silniki starsze. To znacząco zwiększa potrzebę stosowania wysokiej jakości olejów. Modele silników o zaostrzonych

obecnie wymogach obniżają zużycie oleju. Górne pierścienie tłoka są umieszczane wyżej zbliżając film olejowy do
komory spalania i powodując ekspozycję oleju na poważne szoki termiczne. Mobil Delvac 1 _ 5W-40 zachowuje

znakomita wydajność w wysokich temperaturach . Jest także w pełni kompatybilny z olejami konwencjonalnymi.
Sprzedawca: Petrostar Warszawa.

Mobil Delvac 1 _ 5W-40 jest zalecany do stosowania w wysokoobciążonych silnikach , włącznie z najnowocześniejszymi
silnikami o niskiej emisji z recyrkulacją gazów spalinowych (EGR). Aplikacje te obejmują:

-  silniki pojazdów drogowych działających zarówno przy dużych szybkościach/ dużym ładunku oraz w warunkach
częstych startów/ zatrzymań,

-  silniki pojazdów specjalnych działających w trudnych warunkach małej szybkości/ dużego ładunku,
-  praktycznie wszystkie pojazdy z silnikiem Diesla pochodzących od producentów amerykańskich, europejskich

oraz japońskich,
-  jednostki chłodzące.

Specyfikacje:
API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ

ACEA E7/E4
Cummins CES 20078/20077/20076/20075

Ford WSS-M2C171-D
Renault Trucks RXD

Global DHD-1



JASO DH-1

Aprobaty producentów:
MB-Approval 235.28
MB-Approval 228.5

Scania LDF
Voith Retarder Oil Class B

Volvo VDS-3, VDS-2

Mobil Delvac 1 _ 5W-40 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: 5W-40
API CG-4/CF-4/CF

Caterpillar ECF-1-a
Cummins CES 20072/20071

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

