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Mobil Delvac MX 15W-40 
 
Motorolje med ekstra høy ytelse for dieselmotorer 
 
 
Produktbeskrivelse 
 
Mobil Delvac MX 15W-40 er en motorolje med ekstra høy ytelse for tyngre dieselmotorer, og gir fremragende smøring og lengre levetid 
for moderne dieselmotorer under svært krevende forhold. Oljen oppfyller eller overskrider kravene til praktisk talt alle viktige europeiske 
og amerikanske motorprodusenter. Den ekstra høye ytelsen er påvist i praksis innen en lang rekke bransjer, bruksområder og blandede 
maskinparker.  
 
Oljens avanserte kjemi gir enestående ytelse både i moderne, krevende dieselmotorer med lave utslipp og i eldre dieselmotorer samt i 
motorer som benytter drivstoff med lavt eller høyt svovelinnhold. Mobil Delvac MX 15W-40 kombinerer en blanding av høyk valitets 
baseoljer med et progressivt system av tilsetningsstoffer for å gi overlegen motstand mot sot- og høytemperatur-forskyldt oljefortykning. 
I tillegg har oljen enestående bestandighet mot oksidasjon, korrosjon og avleiringer forårsaket av høye temperaturer.  
 
Egenskaper og fordeler 
 
Moderne dieselmotorer med høy ytelse og lave utslipp stiller betydelig strengere krav til motoroljene. Mer kompakt motordesign 
reduserer oljeforbruket og gir mindre etterfylling, noe som fører til redusert påfyll av ny frisk motorolje som kan komplettere forbruket av 
oljens tilsetningsstoffer. Stempelringer plassert høyere og nærmere forbrenningskammeret, bringer oljefilmen nærmere 
forbrenningstemperaturen og øker dermed den termiske belastningen på smøreoljen. Høyere trykk på drivstoffinnsprøytningen og 
forsinket tenning øker forbrenningseffektiviteten, men øker også motortemperaturen og sotbelastningen på oljen. Mobil Delvac MX 
15W-40 er formulert med baseoljer av høy kvalitet og overlegne balanserte tilsetningsstoffer for å kunne gi optimal ytelse i moderne 
diesel- og bensinmotorer så vel som i eldre modeller.  Nøkkelfordeler inkluderer følgende: 
 
Egenskaper Fordeler og potensiell nytte 
Høy termisk stabilitet og oksidasjonsstabilitet Redusert slamdannelse og mindre motoravleiringer  
Nøytraliseringsreserver (TBN) Kontroll på avsetninger i motoren  
Skjærstabilitet som bevarer viskositeten Redusert oljeforbruk og god beskyttelse mot slitasje 
Avansert rensing/dispergering Renere motorer og lengre levetid på komponentene 
Forbedret ytelse ved høye temperaturer / høye skjærkrefter  Mindre slitasje på motoren og beskyttelse mot sylinderpolering 
Utmerkede egenskaper ved lave temperaturer Forbedret pumpbarhet og oljesirkulasjon 

Beskyttelse mot slitasje ved oppstart 
God komponentkompatibilitet 
Oppfyller strenge krav fra de viktigste utstyrsfabrikantene 

Lengre levetid på pakninger og tetninger 
En motorolje for blandet maskinpark  

 
Bruksområde 
 
• Konvensjonelle dieselmotorer med eller uten turbo fra ledende japanske, europeiske og amerikanske produsenter 
• Kjøretøy som går i lett eller tung veitransport 
• Annen mobil utrustning innen bygg- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbryting og jordbruk 
• Blandede maskinparker 
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Spesifikasjoner og godkjennelser 
 
Mobil Delvac MX 15W-40 oppfyller følgende industri- og 
fabrikantspesifikasjoner:  

ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2 X 
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ X 
Cummins CES 20072/1  X 
Detroit Diesel 7SE 270 (4 stroke cycle) X 
Caterpillar CAT ECF-1  X 

 
Mobil Delvac MX 15W-40 har følgende godkjennelser fra 
fabrikanter:  

Daimler Chrysler MB 228.3/229.1 X 
Cummins CES 20078/7/6/5 X 
Mack EO-M Plus X 
Volvo VDS-2/VDS-3 X 
MAN M3275 X 
Renault RLD X 
MTU Type 1 (Open crankcase only - 500 hr ODI) X 
ZF TE-ML 04C X 

 
Mobil Delvac MX 15W-40 anbefales for bruksområder 
som krever:   

Allison C-4 X 

 
Typiske produktdata 
 
Mobil Delvac MX 15W-40  
SAE-klasse 15W-40 
Viskositet, ASTM D 445   
cSt @ 40ºC  105 
cSt ved 100ºC  14.2 
Viskositetsindeks, ASTM D 2270  138 
Askeinnhold, vekt %,  ASTM D 874  1.1 
Basetall, mg KOH/g,  ASTM D 2896  10 
Stivnepunkt, ºC,  ASTM D 97  -33 
Flammepunkt, ºC,  ASTM D 92  215 
Densitet ved 15 ºC, kg/l,  ASTM D 4052  0.88 
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Helse og sikkerhet 
 
Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte 
formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via 
Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes. 

 
Mobil-logoen, Pegasus -designen og Delvac MX er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap. 




