
 Mobil Delvac 
 MX Extra 10W-40 

A Mobil Delvac MX Extra 10W-40 csúcsteljesítmény� szintetikus dízel motorolaj amely
kiváló kenést biztosít a mai tehergépjárm�vek dízel- és benzinmotorjainak, 
és összetev�i alapján segíti a motorok tisztán tartását és el�segíti a hosszú élettartamot.
Ennek eredményeképpen, ez a termék ajánlott az európai, japán és amerikai motorokhoz is. 
A Mobil Delvac MX Extra 10W-40 a fejlett technológiájú alapolajok és adalékanyagok segítségével
kiváló megoldást biztosít az oxidációval szemben, és rendkív�l hatékony a korom kezelésében.
Az alkatrészek kopását csökkentve briliáns dugattyúvédelmet biztosít és a csökkentett iszapképz�déssel segíti 
azok hosszú élettartamát. Az els�rend� viszkozitási jellemz�ivel kiváló hidegindítási képességet és 
szivattyúzhatóságot garantál még nagyon alacsony h�mérsékleten is. A nagy teljesítmény�, modern, alacsony 
károsanyag kibocsátású motorok komoly igényeket állítanak a ken�anyagokkal szemben. A tömör motor 
építési mód, intercooler használata, és a turbófeltöltés növeli a ken�anyag h�sokkját. Az alacsony károsanyag
kibocsátási technológiák, alkalmazva a magasabb üzemanyag nyomást, és a pontosabb id�zítés, növekv� 
olajteljesítményt  kívánnak az olyan területeken, mint a oxidációs stabilitás, a korom kezelése.

A vezet� európai, japán és amerikai 
gépgyártók szívó- és turbófeltölt�s 
dízelmotoros berendezéseihez,
könny� és nehéz tehergépjárm�vekhez.
Az épít�ipar, bányászat, k�fejtés, valamint 
a mez�gazdaság különböz� területein 
használt er�gépekhez. 
Megbízhatóan használható
a vegyes gépparkot üzemeltet� vállalatok
esetében.

 

Mobil Delvac MX Extra10W-40 teljesíti vagy
túlteljesíti az alábbi követelményeket: 

  ACEA E7 
  API CI-4 /CH-4/SL/SJ
  Caterpillar ECF-2 
  Cummins CES 20077, 20076
   

Gépgyártói jóváhagyások és speci�kációk

Mobil Delvac MX Extra 10W-40-et az ExxonMobil 
a következ  felhasználásokhoz is javasolja:�

   API CG-4/ CF-4/ CF
   ACEA A2/B2
   Volvo VDS-2
   Renault Trucks RLD
   Mack EO-M
   Cummins CES 20072, 20071
   Detroit 7SE 270 (4-Stroke Cycle)

A gyártói jóváhagyások alapján a 
Mobil Delvac MX Extra 10W-40-et az
ExxonMobil a következ� 
felhasználásokhoz javasolja:

www.lavina.hu

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 rendelkezik 
a következ  gépgyártói jóváhagyásokkal:�
    
  MB-Approval 228.3
  Mack EO-M PLUS/EO-N
  Volvo VDS-3
  MAN M 3275-1
  Renault Trucks RLD-2
  MTU Oil Category 2

Tipikus értékek

SAE osztály 10W-40

Kinematikai viszkozitás, ASTM D 445

cSt @ 40ºC 102

cSt @ 100ºC 14,7

Viszkozitási index, ASTM D 2270 150

Szulfáthamu, wt%, ASTM D 874 1.15

Teljes bázisszám #, mg KOH/g, ASTM D 2896 10,6

Dermedéspont ºC, ASTM D 97 -39

Lobbanáspont ºC, ASTM D 92 223

Sűrűség @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.868
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