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Mobil Delvac 1 ESP 5W-40
Mobil Commercial Vehicle Lube , Belgium
High performance, geavanceerde synthetische diesel motorolie met laag asgehalte

Productbeschrijving
Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 is een geavanceerde synthetische heavy-duty dieselmotorolie die helpt de levensduur van de motor te verlengen. Bovendien biedt
het de mogelijkheid tot lange verversingsintervallen¹ en potentiële brandstofbesparing² voor moderne en laatste dieselmotoren werkzaam in zware
omstandigheden. Dit product is geformuleerd om uitstekende prestaties te bieden in moderne en oudere, hard werkende motoren, inclusief die met
emissiebeperkingssystemen. Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 wordt aanbevolen voor gebruik in een breed scala zware toepassingen en werkomgevingen zoals in
de wegtransport en terreintoepassingen in de mijnbouw, bosbouw, bouw en landbouw.
De uitstekende prestaties van Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 is het resultaat van omvangrijk ontwikkelingswerk van ExxonMobil met de belangrijkste fabrikanten
van apparatuur en toepassing van de laatste smeertechnologie. Het product voldoet aan of overtreft als gevolg hiervan aan de laatste API en ACEA
industriespecificaties voor dieselmotoren en vereisten van veel grote Amerikaanse en Europese fabrikanten van motoren.

1 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor OEM-eisen voor toepassing en olieverversingsintervallen voor uw voertuig of apparatuur.
² Vergeleken met een SAE 15W-40 motorolie.
De daadwerkelijke besparing is afhankelijk van het soort motor, buitentemperatuur, rijomstandigheden en de viscositeit van uw huidige motorolie.

Eigenschappen en voordelen
Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 is een uitstekend smerende oplossing voor moderne en de laatste technologie uitgerust met emissiesystemen. Het werd door
ExxonMobil ontwikkeld om ongeëvenaarde oxidatiestabiliteit³ te handhaven terwijl tevens uitstekende vloeibaarheid en verpompbaarheid bij lage temperaturen
verstrekt wordt voor soepel starten in koude temperaturen tot -35°C. Deze eigenschap zorgt in combinatie met het geavanceerde additievensysteem voor een
uitzonderlijke slijtagebescherming van de motor en ondersteunt een lange levensduur van de motor. De formulering met een laag asgehalte beschermt
tegelijkertijd alle nabehandelingssystemen voor de naleving van verplichtingen m.b.t. schonere lucht. De geavanceerde prestaties voor een schone motor
voorkomt afzettingen en laat de motor als nieuw draaien voor een lange en efficiënte levensduur van de motor.

³ Gebaseerd op PC-11 industrietestgegevens.

Eigenschappen

Voordelen en mogelijke voordelen

Uitstekende verpompbaarheid bij lage temperaturen

Betrouwbare start van de motor en slijtagebescherming bij lage temperaturen

Uitstekende bescherming tegen slijtage

Minder slijtage van de motor voor bevordering van een lange levensduur van de motor

Ongeëvenaarde oxidatiestabiliteit³

Lange verversingsintervallen en voorkoming van afzettingen

Uitstekende weerstand tegen corrosie

Bescherming van kritieke oppervlakken van de motor in vochtige omgevingen

Toepassingen
Aanbevolen door ExxonMobil voor gebruik in:
• De meeste motorgeneraties tot de laatste en meest geavanceerde high performance dieselmotoren met turbo‘s en direct injection en lage emissie
ontwerpen met alle soorten nabehandelingssystemen
• Motoren in toepassingen op de weg die zowel op hoge snelheid als onder hoge belasting werkzaam zijn en stop-start-verkeer
• Motoren in terreintoepassingen met zware lage snelheden/zware belasting.
• Nagenoeg alle door diesel aangedreven apparatuur van Amerikaanse en Europese fabrikanten

20.09.2021

Mobil Delvac 1 ESP 5W-40

Page 2 of 4

• High performance benzinemotoren en gemengde wagenparken.
• Koelinstallaties

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor OEM-eisen voor toepassing en olieverversingsintervallen voor uw voertuig of apparatuur.

² Vergeleken met een SAE 15W-40 motorolie. De daadwerkelijke besparing is afhankelijk van het soort motor, buitentemperatuur, rijomstandigheden en de
viscositeit van uw huidige motorolie.

³ Gebaseerd op PC-11 industrietestgegevens.

Specificaties en goedkeuringen
Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
Detroit Fluids Specificatie 93K218
Detroit Detroit Fluids Specificatie 93K222
MACK EOS-4.5
MAN M 3575
MB-blad 228.31
MTU Olie categorie 2.1
VOLVO VDS-4.5
RENAULT TRUCKS RLD-3

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
API CK-4
API CJ-4
API CI-4 PLUS
API CI-4
API CH-4
API SM
API SN
JASO DH-2
CATERPILLAR ECF-3
Cummins CES 20081
Cummins CES 20086
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Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
ACEA E7
ACEA E9

Eigenschappen en specificaties
Eigenschap
Klasse

SAE 5W-40

Kinematische viscositeit bij 40 C, mm2/s, ASTM D445

84

Kinematische viscositeit bij 100 C, mm2/s, ASTM D445

13,8

Koude start simulator, schijnbare viscositeit bij -30 C, mPa.s, ASTM D5293

6510

Mini-roterende viscositeitsmeter, schijnbare viscositeit, -35 C, mPa.s, ASTM D4684

16800

Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,8

Viscositeitsindex, ASTM D 2270

150

Sulfaatasgetal, mass%, ASTM D874

1

Totaal Base Nummer (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

12

Stolpunt, °C, ASTM D97

-48

Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

233

Dichtheid, 15,6C, g/cm3, ASTM D4052

0,852

Gezondheid en Veiligheid
Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op http://www.msds.exxonmobil.com
/psims/psims.aspx
Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één
van haar dochterondernemingen.
03-2020
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium
Typische eigenschappen zijn kenmerkend voor degene die bij normale productie toleranties bereikt zijn en houden geen specificatie in. Variaties die geen
invloed hebben op de prestaties van het product zijn te verwachten bij een reguliere productie en op verschillende menglocaties. Deze informatie kan zonder
voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden. Niet alle producten zijn beschikbaar in de verschillende markten. Neem voor meer informatie contact op met
uw lokale ExxonMobil contactpersoon of ga naar www.exxonmobil.com
ExxonMobil bestaat uit verschillende gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, waarvan er veel de naam Esso, Mobil of ExxonMobil bevatten.
Niets in dit document is bedoeld om de zelfstandigheid van de lokale entiteiten te wijzigen. De verantwoordelijkheid voor lokale handelingen en
aansprakelijkheid blijft volledig bij de lokale ExxonMobil onderneming rusten.

Energy lives here™
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