
Mobil Delvac MX ESP 15W-40 

Termékleírás 

A Mobil Delvac MX ESP 15W-40 egy olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtó dízel motorolaj, 

amely amellett, hogy elősegíti a motor élettartamának növelését a legkomolyabb teherszállító 

járművekben és munkagépekben, kiváló teljesítményt nyújt a modern, nagy teljesítményű, 

alacsony károsanyag-kibocsátású motorok esetén is, beleértve a kipufogógáz visszavezetéssel 

(EGR) valamint a dízel részecskeszűrőt (DPF) és dízel oxidációs katalizátort alkalmazó 

utókezelő berendezéssel rendelkező motorokat is. Mivel a Mobil Delvac MX ESP 15W-

40 visszamenőlegesen teljesen kompatibilis, ugyanazt a kimagasló teljesítményt biztosítja 

régebbi, hagyományos motorok esetén is. Ennek köszönhetően teljesíti vagy túlteljesíti az API 

CJ-4, CI-4 PLUS és CH-4 besorolás előírásait, valamint a legfontosabb eredeti gyártók 

(OEM) előírásait is.  

A Mobil Delvac MX ESP 15W-40 motorolaj kifejlesztése a legfőbb OEM gyártókkal végzett 

széleskörű együttműködés eredménye, s használatát az Exxonmobil különböző nagy 

teljesítményű berendezésekhez, illetve a teherszállítás, a bányászat az építőipar, a kőfejtés és a 

mezőgazdasági ipar területén ajánlja. Ez a termék elsőrangú védelmet nyújt a Caterpillar, 

Cummins, Detroit Diesel, Mack, Mercedes Benz, Navistar, Volvo és más gyártók legkiválóbb 

motorjaiban. A Mobil Delvac MX ESP 15W-40 ezen felül teljesíti vagy túlteljesíti a 

benzinüzemű motorokra valamint a vegyes flottákra vonatkozó API SM szabvány előírásait. 

 Jellemzői és előnyei 

A Mobil Delvac MX ESP 15W-40 motorolaj az összetételére jellemző Trimer 

adaléktechnológiának és a kevert detergensrendszernek köszönhetően élenjáró teljesítményt 

nyújt a régi és az újabb motorokban egyaránt.  Amellett, hogy megfékezi a koromképződés 

okozta olaj-besűrűsödést és kiválóan szinten tartja a teljes bázisszámot (TBN) hosszú 

olajcsere- periódus esetén is, a Mobil Delvac ESP 15W-40 fejlett technológiája révén 

csökkenti az olajfogyasztást, és a magas hőmérséklet okozta lerakódásokat; elsőrangú 

oxidációs stabilitást, kopás- és korrózióvédelmet biztosít.  

Jellemzői Potenciális előnyei 

Elsőrangú korom-viszkozitás kontroll 
Növeli a motor-hatékonyságát valamint a 

motor és az olaj élettartamát 

Kiváló termikus és oxidációs stabilitás 

Csökkenti az alacsony hőmérsékleten 

előforduló iszapképződést és a magas 

hőmérsékleten jellemző lerakódásokat 

Optimalizált olaj-fogyasztás  

 

Mivel ritkábban van szükség olajpótlásra, így 

alacsonyabb az olajköltség 

Magasabb bázikus tartalék (TBN) 
Megnövelt korrózióvédelem és olajcsere-

periódus 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jellemzői Potenciális előnyei 

„Stay-in-grade” nyírásstabilitás Különösen magas hőmérséklet esetén is 

megőrzi a viszkozitását, s így kiváló 

kopásvédelmet és hosszabb motorélettartamot 

biztosít 

Alacsony hőmérsékleten is kiváló 

szivattyúzhatóság 

Gyorsabb kenést biztosít, s így csökken a 

kopás hideg időben történő indítás esetén is 

Elsőrangú kopás- és korrózióvédelem A kritikus kopási felületek élettartama nő 

Alkatrész-kompatibilitás 
Növeli a tömítések és az utókezelő 

berendezések (DPF és DOC) élettartamát 

Teljesíti a legfontosabb eredeti gyártók (OEM) 

előírásait és a legújabb API előírásokat 

Vegyes flotta esetén is egy motorolaj 

alkalmazható  

 Alkalmazási javaslat:  

 A legújabb, alacsony kibocsátású, csúcsteljesítményű dízel berendezésekhez, melyek 

dízel részecskeszűrőt és dízel oxidációs katalizátort alkalmazó utókezelő 

berendezéssel vannak felszerelve.  

 Olyan csúcsteljesítményű dízel berendezésekhez, melyeknél turbó feltöltést, 

(kipufogógáz visszavezetést - EGR) alkalmaztak, valamint olyan dízel 

berendezésekhez, melyek régebbi, hagyományos szívómotorral rendelkeznek. 

 Nagyteljesítményű közúti teherszállításhoz és munkagépekhez, beleértve az építőipari, 

bányászati, kőfejtő és mezőgazdasági gépeket. 

 Közúton gyorsfutású/nagy terhelésű, lassú futású/nagy terhelésű valamint kis 

távolságú háztól-házig szállításhoz használt járművekhez. 

 Különösen lassú, nagy terhelésű, terepen dolgozó berendezésekhez 

 Nagy teljesítményű benzinüzemű motorokhoz és vegyes flottákhoz 

 Amerikai és európai eredeti gyártóktól (OEM) származó dízel hajtású 

berendezésekhez 

Előírások és jóváhagyások 

A Mobil Delvac MX ESP 15W-40 teljesíti vagy túlteljesíti az alábbi ipari és gyártói 

előírásokat: 
  

API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SM, SL X 

ACEA E7, E9 X 

Caterpillar ECF-3 X 

JASO DH-2 X 

Renault Trucks RLD-3 X 

Cummins CES 20081 X 

 

 

 

 



A Mobil Delvac MX ESP 15W-40 teljesíti az alábbi gyártói jóváhagyásokat: 

Detroit Diesel Power Guard Oil Specification 93K218 / 93K214 X 

Mack EO-N Premium Plus 03 / Mack EO-O Premium Plus X 

MAN M3575 X 

Deutz DQC II-10 LA X 

MB-Approval 228.31 X 

Volvo VDS-4/ VDS-3 / VDS-2 X 

 

Az ExxonMobil a Mobil Delvac MX ESP 15W-40 használatát javasolja, amennyiben 

a berendezésre a következő előírások vonatkoznak: 

  

API CG-4, CF-4, CF-2, CF X 

MAN M 3275-1 X 

Jellemző értékek 

Mobil Delvac MX 15W-40  Érték 

Viszkozitás, @ 100º C cSt ASTM D445 15,0 

Viszkozitás, @ 40º C cSt ASTM D445 114 

Viszkozitási Index ASTDM 2270 137 

Szulfáthamu,  wt% (ASTM D874) 0,98 

Cseppenéspont,  ºC (ASTM D97) -30 

Lobbanáspont,  ºC (ASTM D92) 236 

Sűrűség @ 15 ºC kg/l, (ASTM D4052) 0.876 

T.B.N szám  mg KOH/g (ASTM D2896) 10,4 

Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a 

terméknek nincs egészségkárosító hatása, amennyiben a javasolt felhasználási területen alkalmazzák és betartják a Biztonságtechnikai 

Adatlapban foglaltakat. A Biztonságtechnikai Adatlap ügyfélszolgálatunkon kérhető, az interneten elérhető illetve az eladó a vevő 

rendelkezésére bocsátja amennyiben és ahogy a törvény előírja. A termék nem használható a javasolttól eltérő célokra. A használt termék 

elhelyezésénél ügyeljenek a környezet védelmére.  

A Mobil, Mobil 1 és a Pegazus design az ExxonMobil Corporation vagy valamely leányvállalatának védjegyei. 6-2012  

A tipikus jellemzők csak azokra a termékekre vonatkoznak, amelyek a normál gyártási tűréshatáron belül esnek, és ezáltal nem számítanak 

előírásnak. Ingadozások, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét előfordulhatnak a normál gyártás során, illetve a különböző 

keverési helyszíneken. Az itt közölt információk változásának jogát fenntartjuk, bejelentési kötelezettség nélkül. Előfordulhat, hogy nem 

minden termék érhető el egy adott helyen. További információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, vagy tekintse meg honlapunkat: 

www.exxonmobil.com  

A folyamatos termékfejlesztés miatt az itt közölt információk változásának jogát fenntartjuk, bejelentési kötelezettség nélkül. © 2001-2013 

Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartva.  
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