
MOBIL DTE 10 EXCEL 100 20L
Oleje hydrauliczne z serii Mobil DTE 10 Excel™ są wysokiej jakości olejami
hydraulicznymi o właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczonymi
w szczególności do wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych
wykorzystywanych w nowoczesnym sprzęcie przemysłowym
i transportowym.

Seria Mobil DTE 10 Excel została opracowana z wykorzystaniem wysokojakościowych olejów bazowych i specjalnych
dodatków uszlachetniających, z myślą o zastosowaniu w szerokim zakresie aplikacji. Produkty te odznaczają się
doskonałą stabilnością termiczną i właściwościami przeciwutleniającymi, co umożliwia wydłużoną trwałość oleju
i ograniczenie tworzenia się osadów, w systemach hydraulicznych działających w ekstremalnych warunkach
z wykorzystaniem wysokowydajnych pomp wysokociśnieniowych. Innowacyjne właściwości zapewniające utrzymanie
układu w czystości przyczyniają się do ochrony przed awariami najbardziej czułych części układu, takich jak
serwozawory oraz zawory proporcjonalne stosowane w wielu układach hydraulicznych. Odporność na ścinanie i wysoki
wskaźnik lepkości pozwalają na działanie w szerokim zakresie temperatur, utrzymując maksymalną efektywność
hydrauliczną i ochronę części zarówno w wysokich jak i w niskich temperaturach. Wyjątkowo dobre własności
wydzielania powietrza gwarantują dodatkową ochronę w systemach o krótkim czasie przebywania, co pozwala uniknąć
uszkodzeń kawitacyjnych i mikrozwęglania. Starannie dobrany olej bazowy i dodatki uszlachetniające sprawiają, że
oleje te spełniają wymogi testu na toksyczność ostrą dla środowiska wodnego (LC-50, OECD 203), zaś bezcynkowy
pakiet przeciwzużyciowy zapewnia wysoki stopień ochrony w pompach zębatych, łopatkowych i tłokowych, redukując
jednocześnie tworzenie się osadów.
Jako wynikiem pracy laboratoriów technologicznych i testów przeprowadzanych na użytkowanym sprzęcie, seria Mobil
DTE 10 Excel może przyczynić się do osiągnięcia poprawy wydajności układów hydraulicznych w porównaniu do innych
olejów hydraulicznych marki Mobil™ . To z kolei może przynieść wyniki w postaci zredukowanego zużycia energii lub
zwiększonej wydajności sprzętu i związanych z nimi oszczędności.
Zastosowanie olejów Mobil DTE 10 Excel w kontrolowanych testach sprawności zwiększyło o 6% wydajność pomp
hydraulicznych w porównaniu do olejów Mobil DTE 20 stosowanych w standardowych zastosowaniach hydraulicznych.
W dodatkowych eksperymentach przeprowadzonych w laboratorium oraz w warunkach przemysłowych na
nowoczesnym sprzęcie hydraulicznym różnego typu, seria Mobil DTE 10 Excel zademonstrowała wyjątkowo skuteczne
przedłużenie żywotności oleju w porównaniu z konwencjonalnymi olejami hydraulicznymi marki Mobil, wykazując
trzykrotnie dłuższą trwałość przy jednoczesnym utrzymaniu czystości instalacji i ochronie komponentów. Oleje Mobil
DTE 10 Excel dowiodły również stabilności wysokiego wskażnika lepkości oraz doskonałej odporności na ścinanie,



zachowując klasę lepkości ISO przy eksploatacji w temperaturach sięgających -34°C.
Oleje serii Mobil DTE 10 Excel były również testowane w kontrolowanych warunkach w standardowych pompach
łopatkowych dla porównania ich działania z konkurencyjnymi produktami. Na zakończenie 30 minutowego testu,
wykazano, że zastosowanie oleju Mobil DTE 10 Excel wiązało się z wytworzeniem mniejszej ilości ciepła w układzie, zaś
zmierzona temperatura układu była o 6°C-7°C niższa niż w przypadku niektórych produktów konkurencyjnych
użytkowanych w identycznych warunkach.
Niedostępny
Produkt chwilowo niedostępny.
Kliknij w przycisk pod ceną i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię niezwłocznie o przewidywanym terminie
dostawy.

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.


