
MOBIL DELVAC 1 LE 5W30 20L
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 to w pełni syntetyczny, wysokowydajny olej do
wysokoobciążonych silników Diesla, który łączy w  sobie zaawansowaną
technologię ochrony silnika w nowoczesnych pojazdach niskoemisyjnych
z większymi możliwościami w zakresie oszczędności paliwa oraz innymi

korzyściami związanymi ze stabilnym funkcjonowaniem silnika, takim jak
trwałość, ochrona systemu emisji i wydłużone okresy między wymianami

oleju. Poleca: Petrostar Warszawa.

Nazwa: MOBIL DELVAC 1 LE 5W30 - 20L

Sprzedawca:
Petrostar Warszawa

Najnowsze technologie zastosowane w  oleju silnikowym Mobil Delvac 1 LE
5W-30 zapewniają jego wyjątkowo skuteczne działanie, dzięki czemu

produkt ten sprawdza się w pojazdach komercyjnych napędzanych silnikami
Diesla, wykorzystywanych w sektorze drogowym i przemysłowym, na

przykład w transporcie, kopalnictwie, branży budowlanej i w rolnictwie.
Poleca: Petrostar Warszawa. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 spełnia lub

przekracza bardzo szeroki zakres specyfikacji branżowych i producentów
z całego świata.

Zastosowanie:
-  wysokoobciążone silniki Diesla, w tym zgodne z normą z Euro V/VI

oraz US EPA 2007/2010, w  nowoczesnych niskoemisyjnych pojazdach, w których zastosowano następujące
technologie: filtry cząstek stałych (DPF), selektywna redukcja katalityczna (SCR), stale odnawialny system filtracji

(CRT), katalizatory utleniające (DOC) oraz systemy recyrkulacji spalin (EGR),
-  wysokoobciążone silniki Diesla zasilane paliwem Diesla o niskiej zawartości siarki I wielu innymi typami paliw

Biodiesel,
-  sprzęt zasilany wolnossącymi silnikami Diesla oraz silnikami Diesla z turbo-doładowaniem,

-  pojazdy drogowe na krótkie i długie dystanse oraz autobusy,
-  pojazdy specjalne wykorzystywane w przemyśle górniczym, budownictwie oraz maszyny rolnicz.

Więcej informacji dotyczących Państwa pojazdu lub sprzętu oraz terminy wymiany oleju znaleźć można w instrukcji
użytkowania/ specyfikacji producenta OEM.

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
ACEA E9
ACEA E7
ACEA E6
API CJ-4

API CI-4 PLUS
API CI-4
API SN

JASO DH-2
Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081
DAF Extended Drain



Ford WSS-M2C171-E

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 posiada następujące aprobaty producentów:
MB-Approval 235.28
MB-Approval 228.51
MB-Approval 228.31

MAN M 3677
MAN M 3477
Volvo VDS-4
Volvo VDS-3

Deutz DQC IV-10 LA
Detroit Diesel DDC Power Guard Oil Specification 93K218

Mack EO-O Premium Plus
MTU Oil Category 3.1
Renault Truck RLD-3
Renault Truck RLD-2

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:
Renault Truck RGD
Renault Truck RXD

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.


