
Mobil Delvac MX Extra 10W-40 

Magas teljesítményű dízel motorolaj 

Termékleírás 

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 szintetikus, nagy teljesítményű motorolaj, amely kiváló 

kenést biztosít a mai tehergépjárművek dízel és benzinmotorjainak, és összetevői alapján 

segíti motorok tisztántartását és elősegíti a hosszú élettartamot. Ennek eredményeképpen, ez a 

termék által ajánlott az európai, japán és amerikai motorokhoz is. Mobil Delvac MX Extra 

10W-40 keveréke a fejlett technológiájú alapolajoknak és adalékanyagok rendszerének, így 

egy erős alapot jelent az oxidációval szemben, a korom kezelésében. A kopást kontrolláltan 

csökkentve briliáns dugattyúvédelmet biztosít és a csökkentett iszapképződéssel segíti a 

hosszú élettartamát. Az elsőrendű viszkozitási és multigrade jellemzőivel kiváló hidegindítási 

képességet és szivattyúzhatóságot alacsony garantál alacsony hőmérsékleten.  

 Jellemzői és előnyei 

A nagy teljesítményű, modern, alacsony károsanyag kibocsájtású motorok komoly igényeket 

állítanak a kenőanyagokkal szemben. Tömör motor építési mód, intercooler használata, és a 

turbófeltöltés növeli a kenőanyag hősokkját. Az alacsony károsanyag kibocsátási 

technológiák, alkalmazva a magasabb üzemanyag nyomást, és a pontosabb időzítés, növekvő 

olajteljesítményt kívánnak az olyan területeken, mint a oxidációs stabilitás, a korom 

diszperziója. A Mobil Delvac MX Extra 10W-40 létrejött a nagy teljesítményű alapolajokból 

és kiváló kiegyensúlyozott adalék rendszerből, hogy megtartsa az optimális 

motorteljesítményt a modern dízel-és benzines motoroknál, valamint a régebbi modelleknél. 

 Alkalmazási javaslat:  

 szívó és turbófeltöltésű dízel motorokhoz európai, amerikai és japán gyártóknál is 

 könnyű és nehéz szállítási feladatú haszongépjárművekhez 

 vegyes flottákhoz beleértve a benzines motorokat és személygépkocsikat is 

 ipari és terep igénybevételeknek kitett járműveknél is, úgymint, bányászat, kőfejtés, 

szállítmányozás, valamint mezőgazdaság is. 

 



 

 

  

 

 

A Mobil Delvac MX Extra 10W-40 teljesíti vagy túlteljesíti az alábbi ipari és gyártói 

előírásokat: 

  

API CI-4, CH-4, SL, SJ X 

ACEA E7  X 

Renault Trucks RLD/RLD-2 X 

Cummins CES 20078/20077/20076 X 

A Mobil Delvac MX Extra 10W-40 teljesíti vagy túlteljesíti az alábbi gyártói 

jóváhagyásokat: 

MB 228.3, 235.28  X 

Mack EO-M Plus X 

Volvo VDS-2/VDS-3 X 

MAN 3275-1 X 

MTU Oil category (nyitott forgattyúház 500 óra felett ODI) X 

 

Az ExxonMobil a Mobil Delvac MX Extra 10W-40 használatát javasolja, amennyiben 

a berendezésre a következő előírások vonatkoznak: 

  

ACEA A2, B2 X 

API CG-4, CF-4, CF X 

Cummins CES 20072/20071 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciális előnyei 

Elsőrangú hő és oxidációs stabilitás 
Csökkenti az iszapképződést, lerakódást és a 
növeli a motor és az olaj élettartamát 

Fokozott védelem a kopás ellen  
 
Hosszabb alkatrész és motor élettartam 
 

Továbbfejlesztett korrózióvédelem 
Csökkenő csapágykopás, segítve a hosszabb 
olajcsere periódusokat 

 
Fejlett dugattyú lerakódás védelem 

 
Tisztán tartja a motort, csökkenti a 
karbantartási költségeket, növeli az 
élettartamot 

 
Továbbfejlesztett koromkezelés  

Motorvédelem a hosszú élettartamra 

Alacsony hőmérsékleten is kiváló 
szivattyúzhatóság 

Gyorsabb kenést biztosít, s így csökken a 
kopás hideg időben történő indítás esetén is 



 

Jellemző értékek 

Mobil Delvac MX Extra 10W-40  Érték 

Viszkozitás, @ 100º C cSt ASTM D445 14,2 

Viszkozitás, @ 40º C cSt ASTM D445 93 

Viszkozitási Index ASTDM 2270 150 

Szulfáthamu,  wt% (ASTM D874) 1,2 

Cseppenéspont,  ºC (ASTM D97) -33 

Lobbanáspont,  ºC (ASTM D92) 235 

Sűrűség @ 15 ºC kg/l, (ASTM D4052) 0.864 

T.B.N szám  mg KOH/g (ASTM D2896) 11,4 

 

 

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. 10-2011  

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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