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Mobil is al meer dan een eeuw een wereldwijde specialist in smering. Het is een internationaal merk 
dat nu in bijna tweehonderd landen over de hele wereld aanwezig is. Mobil staat voor sterke 
waarden als prestaties, innovatie en expertise.

Smering speelt een belangrijke rol in het goed onderhouden van landbouwmachines zoals  
bijvoorbeeld tractors en maaidorsers. Uw materieel in perfecte staat houden is essentieel om uw 
productiedoelstellingen te behalen. 

De Mobil smeermiddelen zijn daarom ontworpen om het hoge niveau van bescherming te bieden
dat onmisbaar is voor al uw materieel. Ze verbeteren de productiviteit en efficientie van uw 
landbouwmachines.

Bewezen prestaties in de landbouw dankzij geavanceerde technologie.

De werking van Mobil smeermiddelen is zowel in het laboratorium als in de praktijk bewezen. Voor 
landbouwers en agrarische aannemers vertalen de hoge prestaties van de smeermiddelen zich in 
een groot aantal potentiële voordelen: ze helpen om machines te verbeteren, verminderen de 

1onderhoudskosten en verlengen olieverversingsintervallen  en de lange-termijn-bescherming van 
het materieel. Mobil draagt dus bij aan het optimale beheer van uw landbouwmachines, het 
resultaat van ruime praktijkervaring in de agrarische sector.

Het Mobil assortiment van smeermiddelen voldoet aan de behoeften van de belangrijkste 
toepassingen in de landbouw.

Landbouwmachines, waaronder bijvoorbeeld tractors en maaidorsers zijn voortdurend in 
ontwikkeling en vereisen het gebruik van meer geavanceerde smeermiddelen. Daarom blijft Mobil 
continu producten, oliën en smeervetten ontwikkelen die voldoen aan de belangrijkste technische 
eisen van de fabrikanten van landbouwmachines, of deze zelfs overtreffen.
 
Het resultaat is een uitgebreid assortiment van producten dat voldoet aan de eisen van de 
belangrijkste agrarische toepassingen. Deze serie bestaat uit smeermiddelen voor specifieke 
toepassingen,  alsmede voor multi-functionele toepassingen.

De werking van Mobil smeermiddelen 
is zowel in het laboratorium als 
in de praktijk bewezen.

2

1Raadpleeg altijd OEM handleidingen voor de juiste aanbeveling en olieverversingsperioden die kunnen afhangen van bijvoorbeeld merk, model, lokale verschillen, 
brandstof en/of operationele omstandigheden.
 

Onze experts staan klaar om u te adviseren en om al uw vragen te beantwoorden. 
Voor meer informatie, kijk op www.mobildelvac.be
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Hoogwaardige olie voor dieselmotoren
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hydraulische systemen, natte remmen en koppelingen
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Olie voor versnellingsbakken, aangedreven assen en 

eindaandrijving
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omstandigheden
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Smeermiddelen die 'compatibel' zijn met 
toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie

Gemechaniseerde landbouwmachines

Normen: Fase III/Fase IV en Tier 3/Tier 4

Emissiereductie-technologieën: EGR, 
SCR en DPF processen

Mobil - een uitgebreid assortiment van 
alle smeermiddelen die u nodig heeft 
voor uw landbouwmachines 
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Mobil Delvac 1 LE 5W-30 is een hoogwaardige, volledig 
synthetische olie voor dieselmotoren, ontworpen om de 
prestaties van de moderne dieselmotoren met lage 
emissies op peil te houden. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 
gebruikt de nieuwste technologie om de levensduur te 
verlengen van motoren en emissiereductiesystemen voor 
uitlaatgassen, met name voor systemen uitgerust met 
roetfilters. Het zorgt niet alleen voor een lange levensduur 
van de motor en het emissiesysteem, het biedt ook grote 

1verversingsintervallen en potentiële brandstofbesparing.  
 

Geschikt voor motoren die zijn uitgerust met DPF 

(Diesel Partikel Filter)

  Uitstekende vloeibaarheid in klasse 5W-30

 Verbeterde pompbaarheid en oliecirculatie

 Verhoogde bescherming tijdens het starten bij koud weer 

en tijdens het extern starten
1 Potentieel lager brandstofverbruik

 Uitstekende bescherming tegen slijtage en schuren

 Vermindering van slijtage

 Laag asgehalte

 Bescherming van de emissiereductiesystemen voor 

uitlaatgassen, vooral bij DPF uitgeruste systemen

Hoogwaardige olie 
voor dieselmotoren 

Voldoet aan of overtreft

ACEA E6 / E7 / E9
API CJ-4 / SN
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
DAF Verlengde verversingen
Ford WSS-M2C171-E
JASO DH-2

Fabrikantgoedkeuringen

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 wordt door ExxonMobil 
aanbevolen voor gebruik in toepassingen met 
de volgende vereisten:

Renault Truck RGD / RXD
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Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

1 Een evaluatie van het brandstofverbuik werd uitgevoerd met behulp van twee Volvo FM440 Euro V vrachtwagens, geladen tot 75% van het maximaal 
toegelaten gewicht (circa 44.000 kg). De tests zijn uitgevoerd op een testbaan bij Millbrook Proving Ground, Ltd in het Verenigd Koninkrijk. Een 
statistisch significante brandstofbesparing werd waargenomen bij de Volvo vrachtwagens, toen de Mobil Delvac 1 LE 5W-30 werd vergeleken met de 
15W-40 minerale motorolie, met een gemiddelde brandstofbesparing van 1,8% tijdens rijomstandigheden op de snelweg. Er werden correcties 
toegepast toen duidelijk werd dat veranderingen in de testomgeving een statistisch aanzienlijke invloed hadden op het brandstofverbruik. 
Daadwerkelijke verhoging van de brandstofbesparing is afhankelijk van het soort voertuig/apparatuur, buitentemperatuur, rijomstandigheden en de 
huidige viscositeit van uw vloeistof.

Detroit Diesel DDC Power Guard Oil Specification 93K218
Deutz DQC IV-10 LA
Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3677
MB-Goedkeuring 228.31 / 228.51
MTU Olie categorie 3.1
Renault Truck RLD-2 / 3
Volvo VDS-3 / VDS-4



2 Vergeleken met conventionele minerale oliën, biedt Mobil Delvac 1 synthetische 
motorolie u een aantal verbeterde prestaties, zoals geavanceerde bescherming tegen 
slijtage, uitstekende prestaties bij lage temperaturen en uitstekende thermische en 
oxidatie stabiliteit, die helpen bij een lange levensduur van de motor. Raadpleeg altijd de 
handleiding van uw voertuig voor de exacte aanbevelingen.

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 is een synthetische 
extra high performance olie voor dieselmotoren 
ontworpen voor de smering van moderne, high 
performance, lage emissie motoren in zware 
toepassingen. Deze motorolie is ontwikkeld met
behulp van high performance basisoliën voor een 
uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen, behoud 
van viscositeit bij hoge temperaturen en beheersing van 
de vluchtigheid. Het nieuwe geavanceerde 
additievensysteem is vakkundig geformuleerd om de 
levensduur van de motor te verlengen en de efficiëntie 
van emissiereductiesytemen zoals DPF (Diesel Partikel 
Filter) te behouden.

Geschikt voor motoren die zijn uitgerust met DPF

(Diesel Partikel Filter)

 

 Uitstekende bescherming tegen indikken, 

neerslagvorming bij hoge temperaturen, lakvorming 

en oliedegradatie

U itstekende slijtage- en schuurwerende 

eigenschappen en bescherming tegen polijsten 

(bore polishing) en corrosie

  Bevordert minder afbraak van de viscositeit en 

olieverbruik bij zware belasting en 

bedrijfsomstandigheden met een hoge temperatuur

Laag as-, fosfor- en zwavelgehalte

 Uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Superieure roet-/viscositeitsbeheersing

 Uitstekende thermische stabiliteit

 Zeer goed bestand tegen oxidatie

 Afschuifstabiliteit ten behoud van viscositeitsklasse

 Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur

 Uitstekende beheersing van het olieverbruik

Uitstekende TBN reserves

 Uitstekende pompbaarheid bij lage temperaturen

Uitstekende weerstand tegen slijtage door corrosie

Voldoet aan of overtreft

ACEA E9 / E7 / E6 / E4
API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4
JASO DH-2
DAF Verlengde verversingen
Cummins CES 20081
CAT ECF-3

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 wordt door ExxonMobil 
aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de 
volgende vereisten:
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Mobil Delvac  XHP ESP 10W-40™ Mobil Delvac™ MX ESP 10W-30

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 is een zeer 
hoogwaardige dieselmotorolie die helpt om de 
levensduur te verlengen, zelfs onder extreem zware 
bedrijfsomstandigheden. De uitzonderlijke 
eigenschappen maken hem zeer geschikt voor de 
nieuwste high-performance motoren met 
emissiereductiesytemen, zoals EGR (Exhaust Gas 
Recirculation) of DOC (Diesel Oxidation Catalyst).
Volledig retroactief compatibel biedt Mobil Delvac MX 
ESP 10W-30 ook uitstekende prestaties voor oudere 
conventionele motoren. Mobil Delvac MX ESP 10W-30 
voldoet aan of overtreft de eisen van de normen API CJ-
4, CI-4 Plus en CH-4, en de specificaties van een groot 
aantal fabrikanten (zie hieronder).

Renault Trucks RXD/RGD

Geschikt voor motoren die zijn uitgerust met DPF 

(Diesel Partikel Filter)

 
Voldoet aan of overtreft

ACEA E7, E9
API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SM
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
JASO DH-2

Fabrikantgoedkeuringen

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 wordt door ExxonMobil 
aanbevolen voor gebruik in toepassingen met 
de volgende vereisten:

Deutz DQC II-10 LA
MACK EO-O Premium Plus
MAN M 3575
MB-Goedkeuring 228.31
Renault Trucks RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4

API CG-4, CF

MB-Goedkeuring 228.51
MB-Goedkeuring 235.28
MAN M 3477/M 3575/M3271-1
MTU Oliecategorie 3.1
Volvo VDS-4/VDS-3
Renault Truck RLD-3/RLD-2
Deutz DQC IV-10 LA
Scania Low Ash

Fabrikantgoedkeuringen



Mobil Delvac MX ESP 15W-40 is een dieselmotorolie met 
een laag asgehalte, gemaakt met sterk geraffineerde 
minerale oliën en een hoogwaardig additiefsysteem.
De olie helpt om de levensduur van krachtige emissiearme 
motoren te verlengen. Dit geldt zowel voor oude als 
moderne motoren, inclusief motoren die zijn uitgerust met 
Exhaust Gas Recirculation (EGR), Diesel Partikel Filters 
(DPF) of met Diesel Oxidation Catalyst (DOC).

Geschikt voor motoren die zijn uitgerust met DPF 

(Diesel Partikel Filter)

  

Zeer goed bestand tegen corrosieve slijtage (reserve 

alkaliniteit) en slijtage door schuring (roetbeheersing).

 Draagt bij aan een lange levensduur van de motor.²

 Uitstekende weerstand tegen oxidatie en beperkte 

vorming van hoge-temperatuur-afzetting.

 Helpt de olieverversingsintervallen te verhogen en zo 

het olieverbruik te verbeteren.

 Voldoet aan de eisen van de nieuwste API benzine 

en olie-classificatie, en is retroactief compatibel met 

oudere conventionele motoren.

 Rationaliseert de opslag van motorolie, om het beheer 

van gemengde wagenparken van voertuigen en 

landbouwmachines te vereenvoudigen.

 

 

  

  

  

Voldoet aan of overtreft

ACEA E7, E9
API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SM, SL
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
JASO DH-2
Renault Trucks RLD-3

Fabrikantgoedkeuringen

Detroit Diesel Power Guard Oil Specification 93K218 / 93K214
Deutz DQC II-10 LA
Mack EO-N Premium Plus 03 / Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3575
MB-Goedkeuring 228.31
Volvo VDS-2 / VDS-3 / VDS-4

Mobil Delvac MX ESP 15W-40 wordt door ExxonMobil 
aanbevolen voor gebruik in toepassingen met 
de volgende vereisten:

API CG-4, CF-4, CF-2, CF
MAN M 3275-1

Hoogwaardige olie 
voor dieselmotoren
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Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40



Mobil Delvac MX 15W-40 is een hoogwaardige minerale 
olie voor dieselmotoren, zowel recente als oudere 
varianten. Hij zorgt voor uitstekende smering van moderne 
dieselmotoren en draagt bij aan een lange levensduur van 
de motor.

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 is een hoogwaardige 
semi-synthetische motorolie met uitstekende 
prestaties voor een groot scala aan dieselmotoren die 
opereren in zware of normale omstandigheden.

 Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur

Optimale bescherming tijdens een koude start

Verbeterde weerstand tegen slijtage door corrosie

Draagt bij aan een lange levensduur van de motor²

Hoge thermische stabiliteit en uitstekend bestand 

tegen oxidatie 

 

 

 

 

Voldoet aan of overtreft

ACEA E7
API CI-4 / CH-4 / SL / SJ
Cummins CES 20076 / 20077 / 20078 
Renault Trucks RLD / RLD-2

Fabrikantgoedkeuringen

Mack EO-M PLUS
MAN M 3275-1
MB-Goedkeuring 228.3 / 235.28
MTU Olie categorie 1 (Alleen voor open carter — tot 500 uur ODI)

Volvo VDS-2 / VDS-3

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 wordt door ExxonMobil 
aanbevolen voor gebruik in toepassingen met 
de volgende vereisten:

ACEA B2, A2
API CG-4 / CF-4 / CF
Cummins CES 20071, 20072

  Hoge thermische stabiliteit en resistent tegen 

oxidatie

 Geavanceerde reinigende en roetbehandelende 

eigenschappen

 Groot scala aan toepassingen

 

 

Voldoet aan of overtreft

ACEA E7, A3 / B3, A3 / B4
API CI-4 / CH-4 / SL / SJ 
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20075 / 20076 / 20077 / 20078

Fabrikantgoedkeuringen

Mack EO-M PLUS
MAN M3275-1
MB-Goedkeuring 228.3
MTU Olie categorie 1 (Alleen voor open carter — tot 500 uur ODI)

Volvo VDS-2 / VDS-3 

Mobil Delvac MX 15W-40 wordt door ExxonMobil 
aanbevolen voor gebruik in toepassingen met 
de volgende vereisten:

API CG-4 / CF-4 / CF
Cummins CES 20071 / 20072
Detroit Diesel 7SE 270 (Viertaktproces)

Mack EO-M
MTU Oil Category 2
Renault Trucks RLD-2
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Mobil Delvac MX™ Extra 10W-40 Mobil Delvac MX™ 15W-40

3 Vergeleken met conventionele minerale oliën, biedt Mobil Delvac MX ESP 15W-40 
verlengde olieverversingsintervallen. Mobil Delvac MX ESP 15W-40 komt tegemoet aan 
of overschrijdt een aantal verlengde olieverversingsintervallen van vooraanstaande 
instituten in de sector en belangrijke fabrikanten(OEM’s) inclusief aanbevelingen van 
Daimler MB-goedkeuring 228.31 en Volvo VDS-4. Raadpleeg altijd de handleiding van 
uw voertuig voor de exacte aanbevelingen.



Hoogwaardige UTTO smeermiddelen 
voor transmissies met hydraulische 
systemen, natte remmen en koppelingen 

8



Mobilfluid 426 is een tractorolie voor extra hoge prestaties 
en is ontwikkeld om te voldoen aan de voorschriften voor 
transmissie- en hydraulische oliën of om deze te 
overtreffen. Deze olie kan de stabiliteit onder afschuiving 
verbeteren voor veeleisende toepassingen waardoor hij 
geschikt is voor de specifieke Massey Ferguson en ZF 
applicaties, die niet geschikt zijn voor Mobilfluid 424.

Mobilfluid 424 is een universele tractorolie voor extra 
hoge prestaties, die werd ontwikkeld om te voldoen aan 
de voorschriften van de meeste fabrikanten van 
landbouwmachines, of deze zelfs overtreft. Deze olie is 
ontworpen voor de smering van hydraulische of 
hydrostatische systemen, stuurbekrachtiging, 
differentiëlen en transmissies, met of zonder natte 
remmen en koppelingen.

De uitgebalanceerde formulering maakt de olie geschikt 
voor gebruik in een breed scala van omstandigheden en 
omgevingen. Deze olie is bijzonder geschikt voor het 
verminderen van lawaai dat kan optreden bij natte 
schijfremmen.

 

 

 Zeer hoge viscositeitsindex

 Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen

 Goede anti-slijtage en “Extreme Pressure” 

eigenschappen.

 Uitstekende weerstand tegen roest en corrosie

H oge thermische stabiliteit en hoge weerstand 

tegen oxidatie

V erbeterde wrijvingseigenschappen voor een 

efficiënte werking van natte remmen 

en koppelingen.

 

 

 

  

  

Mobilfluid™ 424 Mobilfluid™ 426

 

 
Zeer hoge viscositeitsindex en kan de stabiliteit 
onder afschuiving verbeteren.
Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen.

 

Hoge viscositeitsindex en kan de stabiliteit onder 

afschuiving verbeteren.

Anti-wrijvingsysteem geoptimaliseerd voor 

specifieke Ford en MF toepassingen 

 

UTTO: Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) voor gemengde smering van 
tandwielsystemen, assen, hydraulische systemen en natte remmen van 
landbouwmachines en bepaalde bouwmachines

Voldoet aan of overtreft

Kubota UDT

Fabrikantgoedkeuringen

Volvo WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Mobilfluid 424 wordt door ExxonMobil aanbevolen voor 
gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

Allison C-4 (Alleen voor landbouwtoepassingen)
API GL-4
Caterpillar TO-2
CNH MAT 3505, CNH MAT 3525
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (alleen pompen T5D & P46)

Ford New Holland ESN-M2C-134-D
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00
JI Case MS 1204/05/06/07/09
John Deere J20C
Massey Ferguson M-1135, M-1141
AGCO Powerfluid 821 XL
Vickers 35VQ25

Voldoet aan of overtreft

Kubota UDT

Fabrikantgoedkeuringen

Volvo WB-101
ZF-TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F

Mobilfluid 426 wordt door ExxonMobil aanbevolen voor 
gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

API GL-4 
AGCO Powerfluid 821 XL
Allison C-4 (Alleen voor landbouwtoepassingen)
Caterpillar TO-2 
CNH MAT 3505, 3525
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (alleen pompen T5D & P46)

Ford ESN-M2C134-D 
JI Case MS 1204/05/06/07/09
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00
John Deere J20C 
Vickers 35VQ25
Massey Ferguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145 

Mobilfluid 422 wordt door ExxonMobil aanbevolen voor 
gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:

API GL-4
Ford ESEN-M2C 86-B 

Massey Ferguson M-1135
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Mobilfluid™ 422

Mobilfluid 422 is een tractorolie voor extra hoge prestaties 
en is ontwikkeld om te voldoen aan de voorschriften voor 
transmissie- en hydraulische oliën of om deze te 
overtreffen. Deze olie kan de stabiliteit onder afschuiving 
verbeteren voor veeleisende toepassingen waardoor hij 
geschikt is voor de specifieke Ford en Massey Ferguson 
applicaties, die niet geschikt zijn voor Mobilfluid 424.



CVT transmissies

 

 Zeer goede bescherming tegen slijtage

 Zeer hoge reserve alkaliteit (TBN)

U itstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen 

zorgt voor een snelle reactie van de hydraulische 

systemen

G oede weerstand tegen roest en corrosie

U itstekende thermische stabiliteit en hoge 

weerstand tegen oxidatie

U itstekende reinheid van een scala aan systemen 
1en onderdelen

V eelzijdigheid en flexibiliteit in het gebruik door 

zijn multifunctionele karakter

 Vereenvoudiging en rationalisatie van 

smeermiddelvoorraden

Mobil Agri Extra 10W-40 

STOU: Multifunctioneel, universeel smeermiddel (Super Tractor Oil Universal) voor 
motoren, versnellingen, hydraulische systemen en natte remmen van tractoren 
en landbouwmachines.

Multifunctionele 
STOU oliën

Fabrikantgoedkeuringen

Massey Ferguson M 1145
ZF TE-ML 06C / 07B

Mobil Agri Extra 10W-40 wordt door ExxonMobil 
aanbevolen voor gebruik in toepassingen met 
de volgende vereisten:

Allison C-4 (Alleen voor landbouwtoepassingen)
API CE / SF
API GL-4
Ford M2C 159B 
John Deere J27
Massey Ferguson M 1139
Massey Ferguson M 1144

Multifunctionele, semi-synthetische olie met uitstekende 
prestatie die is ontworpen voor landbouwtractoren die 
worden gebruikt onder intensieve en normale 
omstandigheden. Deze olie is geschikt voor smering van 
zowel dieselmotoren als hydraulische systemen en 
transmissies, met of zonder natte remmen en 
koppelingen.

Mobil Agri Extra 10W-40 is ook geschikt voor de meeste 
type CVT transmissies.

Continuously Variable Transmission (CVT) is een 

automatische versnellingsbak met een continu 

variabele versnelling. De CVT versnellingsbak 

bestaat uit een metalen band die twee kegelvormige 

poelies met elkaar verbindt, één aan de kant van de 

motor en één aan de differentieelzijde - waarvan de 

diameters automatisch variëren - en zich dus 

aanpassen aan wat de koppel, aangestuurd door de 

motor, nodig heeft. Het biedt een oneindig aantal 

versnellingen zonder schakelen of het onderbreken 

van het rijgedrag en met een constante aanpassing 

van het motortoerental aan de momentane 

belasting.

Een computer controleert, door hydraulische druk, 

waar de band tussen de poelies moet zijn, om zo de 

versnellingsratio te variëren tussen het 

motorvermogen en de aandrijfwielen, om er op die 

manier zeker van te zijn dat de maximum 

motorkoppel continu wordt overgedragen. Mobil Agri 

Extra 10W-40 kan in de volgende CVT-transmissies 

gebruikt worden, als aan de vereiste specificaties is 

voldaan: New Holland TVT / Steyr CVT / Case CVX 

/ Massey Ferguson DYNA VT / Same Deutz-Fahr / 

Fendt Vario / Valtra CVT DIRECT / John Deere / 

JCB.

10



   
 

 Hoge reserve alkaliteit (TBN = Total Base Number)

 Goede weerstand tegen slijtage, roest en corrosie

H oge thermische stabiliteit en goed bestand 

tegen oxidatie

V eelzijdigheid en flexibiliteit in het gebruik door 

zijn multifunctionele karakter

 Vereenvoudiging en rationalisatie 

van smeermiddelvoorraden

Fabrikantgoedkeuringen

ZF-TE-ML 06B / 07B

Mobil Agri Super 15W-40 wordt door ExxonMobil 
aanbevolen voor gebruik in toepassingen met 
de volgende vereisten:

Allison C-4 (Alleen voor landbouwtoepassingen)
API CF / CF-4 / SF, GL-4
Caterpillar TO-2
Ford M2C 159B 
John Deere J27

11

Mobil Agri Super™ 15W-40

Hoogwaardige, multifunctionele minerale olie voor het 
smeren van landbouwmachines. Deze olie is geschikt 
voor smering van zowel dieselmotoren als hydraulische 
systemen en transmissies, met of zonder natte remmen 
en koppelingen.

Massey Fergusson M 1139, M 1144, M 1145
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Olie voor versnellingsbakken, 
aangedreven assen 
en eindaandrijving 



Mobilube 1 SHC 75W-90 is een volledig synthetisch, 
hoogwaardig versnellingsbaksmeermiddel. Deze olie is 
ontwikkeld vanuit basisoliën en de laatste technologie  van 
additievensystemen, voor gebruik in zwaar belaste, 
handgeschakelde transmissies en achterassen. Het heeft 
een uitstekend belastbaar vermogen bij uiteenlopende 
temperaturen en in situaties  waar extreme druk en 
schokbelasting wordt verwacht. Mobilube 1 SHC 75W-90 
biedt een uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit, een 
hoge inherente viscositeitsindex (VI), een zeer laag 
stolpunt en een uitstekende vloeibaarheid bij lage 
temperaturen.

     
Hoge thermische stabiliteit en weerstand tegen 

oxidatie bij hoge temperaturen

 Uitstekende bescherming tegen slijtage bij het 

gebruik bij lage snelheid / hoog koppelgehalte

 Zeer hoge weerstand tegen afschuifkrachten

 Effectieve bescherming tegen oxidatie 

en corrosie van koper en koperen legeringen

 Verbeterde wrijvingseigenschappen

 Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen 

in vergelijking met minerale oliën

 Breed scala aan toepassingen

 Goede weerstand tegen schuimvorming

 Compatibel met de meeste afdichtingen

  

  

  

  

  

  

  

  

Mobilube 1 SHC™ 75W-90

  

Goede thermische stabiliteit

 Uitstekende eigenschappen voor extreme druk

 Effectieve weerstand tegen slijtage, roest en 

corrosie

U itstekende weerstand tegen oxidatie bij hoge 

temperaturen.

 Verbetert de levensduur van tandwielkasten, 

lagers en pakkingen

Mobilube™ HD 80W-90 en 85W-140

Hoogwaardige olie voor anti-slip differentiëlen 

en sperdifferentiëlen

 Aangepaste wrijvingseigenschappen voor 

sperdifferentiëlen

 Compatibel met pakkingen

 Hoge thermische stabiliteit en hoge weerstand 

tegen oxidatie

 Uitstekende eigenschappen bij koud weer en 

verhoogde bescherming tijdens externe koude starts

 Erg goede weerstand tegen slijtage, roest en 

corrosie
2 Verlengt de levensduur van gesmeerde onderdelen

 

 

 

 

 

Mobilube LS 85W-90

Voldoet aan of overtreft

API GL-5

Voldoet aan of overtreft

API GL-5 / MT-1
Scania STO 1.0
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08

Fabrikantgoedkeuringen

JSC AVTODIZEL YaMZ Versnellingsbakken
MAN 341 Typ E3 / Z2
MAN 342 Typ M3
MB-Goedkeuring 235.8
SAE J2360
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F / 17B / 19C / 21B

Mobilube 1 SHC 75W-90 wordt door ExxonMobil 
aanbevolen voor gebruik in toepassingen met 
de volgende vereisten:

API GL-4

13

Voldoet aan of overtreft

API GL-5

Fabrikantgoedkeuringen

ZF TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C

Speciale hoogwaardige, minerale mechanische 
transmissie-oliën.

Deze oliën zijn bijzonder geschikt voor conventionele 
aangedreven assen en differentiëlen, alsook voor 
eindaandrijvingen.

Ze delen de volgende eigenschappen:



Hoogwaardige, minerale hydraulische  anti-slijtage olie, 

geproduceerd om aan de behoeften van een groot 

aantal hydraulische systemen te voldoen.

Hydraulische oliën ontworpen om te 
presteren onder zware 
omstandigheden 

Mobilfluid 316M

 

Zeer hoge viscositeitsindex

 Uitstekende weerstand tegen schuimvorming

 Zeer goede anti-slijtage en anti-corrosie 

eigenschappen

 Hoge thermische stabiliteit en hoge weerstand 

tegen oxidatie

 Verhoogt de levensduur van pompen 

en hydraulische motoren

 Goede weerstand van de olielaag, zelfs bij hoge 

temperaturen

 De blauwe kleur vergemakkelijkt de controle van 

het olieniveau

 
 

 Goede demulgeerbaarheid

 Goede vloeibaarheid bij lage temperaturen

 Hoge thermische stabiliteit en goed bestand tegen 

afschuiving

S nelle luchtafscheiding en een goede preventie 

van schuimvorming

U itstekende weerstand tegen roest en corrosie

 Afname in onderhoudskosten

Verlengt de levensduur van gesmeerde onderdelen²

 

 

 

 

 

 

Mobil Univis N 46 en 68

Hoogwaardige hydraulische oliën, die speciaal zijn 

bedoeld voor hydraulische en hydrostatische 

transmissies van landbouwmachines (tractoren, 

maaidorsers, hakselaars, machines voor de 

wijnindustrie, diverse oogstmachines, enz.) en 

bouwmachines.
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Aanbeveling

De hydraulische vloeistof is geformuleerd om een 

doorsnee kinematische viscositeit van 53 °C bij 40 °C 

te hebben, hetgeen overeenkomt met een waarde 

tussen de viscositeitsgraden ISO 46 en ISO 68. 

Dankzij dit viscositeits-tussenproduct is het mogelijk 

om het aantal benodigde producten te verminderen. 

Kortom, met 316M is het mogelijk om slechts één 

hydraulische vloeistof voor tractoren en 

oogstmachines te gebruiken (maaidorsers 

bijvoorbeeld) in plaats van, bijvoorbeeld, hydraulische 

vloeistoffen van klasse ISO L-HV 46 of ISO L-HV 68 

(de twee meest gebruikte viscositeitsklassen). 

Voldoet aan of overtreft

DIN 51524-3: 2006-09
ISO L-HV (ISO 11158, 1997)

Denison HF-0
Eaton I-286-S
Eaton M-2950-S

Mobil Univis N 46 en 68 wordt door ExxonMobil 
aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de 
volgende vereisten:



 

 

 

 

(Mobil DTE 10 Excel oliën zijn ook beschikbaar in de 

volgende ISO VG klassen: 15, 22, 32, 100 en 150.)

Mobil DTE 10 Excel™ 46 en 68

ISO 46 voldoet aan of overtreft 

Arburg
Bosch-Rexroth RE 90220-01
DIN 51524-2: 2006-09
DIN 51524-3: 2006-09
ISO L-HV (ISO 11158, 1997)
JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004)
Krauss-Maffei Kunststofftechnik

Fabrikantgoedkeuringen

Denison HF-0
Eaton Vickers 694 (inclusief voormalige I-286-S, M-2950-S
of M-2952-S)
Frank Mohn Framo hydraulische pompsystemen voor 
vrachtschepen
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10

ISO 68 voldoet aan of overtreft

Bosch-Rexroth RE 90220-01 
DIN 51524-2: 2006-09
DIN 51524-3: 2006-09
ISO L-HV (ISO 11158, 1997)

Fabrikantgoedkeuringen

Denison HF-0
Eaton Vickers 694 (inclusief voormalige I-286-S, M-2950-S
of M-2952-S)
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10
STROMAG AG TM-000 327
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Mobil DTE 10 Excel oliën zijn hoogwaardige, hydraulische 

anti-slijtage oliën, speciaal ontworpen om aan de 

behoeften van de moderne hydraulische systemen onder 

hoge druk te voldoen. Een zinkvrij anti-slijtage systeem 

zorgt voor een hoge mate van bescherming.

Mobil DTE 10 Excel oliën bieden evenwichtige prestaties in 

talrijke toepassingen, zoals uitstekende weerstand tegen 

oxidatie en een uitzonderlijke thermische stabiliteit. Dit 

bevordert een lange levensduur van de olie, terwijl het 

helpt om afzetting te verminderen. Mobil DTE 10 Excel 

oliën zijn bijzonder geschikt voor hydraulische systemen 

met een hoge capaciteit en voor hogedrukpompen, terwijl 

deze onder veeleisende omstandigheden moeten 

presteren.

   Uitstekende hydraulische efficiëntie

 Hoge viscositeitsindex, uitstekende weerstand 

tegen afschuiven

 Bestand tegen oxidatie, en thermische stabiliteit

 Goede compatibiliteit met afdichtingen en slangen 

van elastomeer

 Anti-slijtage eigenschappen

 Uitstekende luchtafscheidende eigenschappen

 Compatibiliteit met verschillende soorten metalen

 

 



  

  

 

 

  

  

  

(Vetten uit de Mobilgrease XHP 220 familie zijn 
verkrijgbaar in verschillende NLGI klassen: 00, 0, 1, 2 en 
3, met een basisolie met viscositeit overeenkomstig met 
ISO VG 220.)

Mobilgrease XHP™ 221 en XHP 222 Mobilith SHC™ 220

Hoogwaardige 
multifunctionele smeervetten 

  

  

  

  

  
(Vetten uit de Mobilith SHC familie zijn beschikbaar in 

zeven viscositeitsklassen van de basisolie, van ISO VG 

100 tot 1500, en in verscheidene NLGI klassen variërend 

van 2 tot 00.)

Voldoet aan of overtreft*

DIN 51825: (2004-06) KP1N-20

Fabrikantgoedkeuringen*

MAG IAS, LLC P-72

Voldoet aan of overtreft**

DIN 51825: (2004-06) KP2N-20

Fabrikantgoedkeuringen**

MAG IAS, LLC P-64

Voldoet aan of overtreft

DIN 51825: (2004-06) KPHC 2N-30
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 *Mobilgrease XHP 221  
**Mobilgrease XHP 222

Lithium-complex smeervetten voor hoge druk-
toepassingen, blauwkleurig, sterk hechtend en uiterst 
performant. Geschikt voor een breed scala aan 
toepassingen in de landbouw, zelfs onder extreme 
bedrijfsomstandigheden.

Mobilgrease XHP 222 is bijzonder geschikt voor het 
smeren van lagers en wielnaven, alsook voor de 
gewrichten en andere onderdelen van het chassis. 
Mobilgrease XHP 221 kan eenvoudig worden gepompt 
voor gebruik in gecentraliseerde distributiesystemen.

  Blauwgekleurd om makkelijk te worden herkend

 Zeer goede eigenschappen voor extreme druk 

en anti-slijtage van de veiligheid van machines, 

zelfs onder zware gebruiksomstandigheden

 Structurele samenhang die zorgt voor 

uitstekende dichting om zo de lekdichtheid te 

verbeteren tegen verontreinigingen, zoals stof 

en water

 Uitstekende weerstand tegen de wegwassende 

werking van water

H oge weerstand tegen roest en corrosie

V erbeterde mechanische weerstand die zorgt 

voor uitstekende prestaties

G oede thermische stabiliteit en hoge weerstand 

tegen oxidatie bij hoge temperaturen

 Mogelijk om smeerintervallen te verlengen tussen 

het invetten en zo de onderhoudskosten te verlagen

Lithium-complex synthetisch smeervet met een rode 

kleur. Dit hoogwaardige vet is ontworpen voor gebruik 

in extreme omstandigheden, met name bij zeer lage 

temperaturen in de winter en bij hoge temperaturen, 

maar ook onder zware belasting tijdens heftige en 

langdurige werking. Het is geschikt voor diverse 

toepassingen, zoals wielnaven en lagers, maar ook 

voor de gewrichten en andere chassisonderdelen.

 

 Uitstekende prestaties bij hoge en lage temperaturen

 Breed toepassingsbereik bij temperaturen (van –40 °C 

tot +150 °C), een uitstekende bescherming bij hoge 

temperaturen plus lage aanloopkoppel bij lage 

temperaturen.

U itstekende structurele stabiliteit in aanwezigheid 

van water

Z eer goede weerstand tegen slijtage, roest en corrosie

 Gemaximaliseerde intervallen tussen smeerbeurten 

en optimaal service-leven

 Mogelijke afname in stilstandtijden 

en onderhoudskosten



Mobilux™ EP 2

 Eigenschappen voor extreme druk en anti-slijtage 

onder matige belasting

 Goede weerstand tegen roest en corrosie

B escherming van de apparatuur onder normale 

of matig intensieve bedrijfsomstandigheden

 

  

Voldoet aan of overtreft

DIN 51825: (2004-06) KP2K-30
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(Vetten uit de Mobilux EP familie zijn beschikbaar in NLGI 

klassen van 00 tot klasse 3, met olieviscositeiten van 150 

cSt met temperatuur van 40°C.)

Standaard mineraal vet met lithium verdikkingsmiddel, 

geschikt voor  landbouwmachines met lage belasting.



  

  

  

 

  

(Vetten uit de Mobil SHC familie zijn beschikbaar in NLGI 
klassen van 00 en 2, met olieviscositeiten van ISO VG 
220 en 460.)

Mobil SHC Polyrex™ 462

Mobil SHC Cibus™ 32, 46, 68 en 100

  
 
 Acceptabel voor incidenteel contact met voedsel 
(NSF H1 geregistreerd)
 Effectieve bescherming van materieel om 
de productiviteit te verhogen

  

Multifunctionele vetten.

   Acceptabel voor incidenteel contact met voedsel 

(NSF H1 geregistreerd)

A nti-slijtage bescherming bij een zware belasting

 Bescherming tegen roest en corrosie

 Uitstekende weerstand tegen de wegwassende 

werking van water

M obilgrease FM 101 is uitstekend pompbaar 

en daarom geschikt voor gecentraliseerde 

smeersystemen

M obilgrease FM 222 is gedeeltelijk geschikt voor 

het smeren van lagers en gewrichten en werkt 

goed bij aanwezigheid van water

 

 

 

  

  

Mobilgrease™ FM 101 en 222

Smeermiddelen die uitwisselbaar 
zijn met toepassingen in 
de voedingsmiddelenindustrie

Voldoet aan of overtreft

DIN 51825 (2004:06) KPFHC2P-20 
FDA 21 CFR 178.3570

Fabrikantgoedkeuringen

Kosher / Parve

Geregistreerd volgens de voorschriften van

NSF H1; NSF H1 Registratienummer 139558

Voldoet aan of overtreft 

Goedkeuring van het Canadese Agentschap voor 
Voedselinspectie voor

DIN 51506: 1985-09; DIN 51524-2: 2006-09 
FDA 21 CFR 178.3570

Fabrikantgoedkeuringen

Kosher; Halal

Geregistreerd volgens de voorschriften van

NSF H1 ; NSF H1 Registratienummer 141500 (Cibus 32),
141498 (Cibus 46), 141499 (Cibus 68), 145255 (Cibus 100)

Voldoet aan of overtreft

FDA 21 CFR 178.3570; DIN 51825 (2004:06) KPF1K -20
CIFA voor gebruik als een chemisch non-food product in 

voedselverwerkingsinstallaties*

FDA 21 CFR 178.3570; DIN 51825 (2004:06) KPF2K -20
CIFA voor gebruik als een chemisch non-food product in 

voedselverwerkingsinstallaties*

Fabrikantgoedkeuringen 

MAG IAS, LLC P-72;
Kosher / Parve; Halal*
MAG IAS, LLC P-64;
Kosher / Parve, Halal**

Geregistreerd volgens de voorschriften van

NSF H1 ; NSF Registratienummer 141881*
NSF H1 ; NSF Registratienummer 136449**

 *Mobilgrease FM 101  
**Mobilgrease FM 222

Superieure kwaliteit van synthetisch polyurea vet 
ontworpen voor veeleisende toepassingen die een risico 
met zich meebrengen op toevallig contact met voedsel, 
of die worden blootgesteld aan aanzienlijke belastingen, 
zeer hoge temperaturen (tot 170 °C) en zeer vochtige 
omgevingen.

  
  Acceptabel voor incidenteel contact met voedsel 

(NSF H1 geregistreerd)

 Effectieve bescherming tegen corrosie

 Uitzonderlijk gedrag bij hoge temperaturen

 Hoog weerstandsvermogen bij belasting

 Uitstekende prestaties bij aanwezigheid van 

water

U itstekende bescherming van het materieel, ook 

bij aanwezigheid van water, stoom of een licht 

zuur of alkalisch milieu

Olie voor hydraulische toepassingen en luchtcompressors
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Gemechaniseerde 
landbouwmachines 

 

  Uitzonderlijke bescherming tegen slijtage

 Beperkte uitstoot van uitlaatgassen

 Zeer goede bescherming tegen corrosie

 Voorkomt voorontsteking

 Met rode kleur om risico's op fouten te beperken

U itstekende thermische stabiliteit met hoge 

weerstand tegen oxidatie

 

  

 

 

  

Mobil 1 Racing™ 2T ™Mobil 1 Racing 4T  15W-50

  

 Uitstekende bescherming tegen slijtage

 Zeer goede bescherming tegen corrosie

 Uitzonderlijke thermische stabiliteit en een zeer 

hoge weerstand tegen oxidatie

 Uitstekende motorzuiverheid

 Verhoging van de viscositeitsindex en een 

uitstekende vloeibaarheid bij lagere temperaturen

  

 Draagt bij aan een langere levensduur van 

de motor

 Beperkte uitstoot van uitlaatgassen

 Voorkomt voorontsteking

 Uitstekende weerstand tegen slijtage 

en corrosie

H oge thermische stabiliteit en hoge weerstand 

tegen oxidatie

H elpt om de vorming van afzetting 

te verminderen

  

 

 

  

   

 

 
 Gemakkelijke koude start

 Goede reinigende en dispersie-eigenschappen

 Uitstekende thermische stabiliteit en hoge 

weerstand tegen oxidatie

Z eer goede bescherming tegen slijtage 

en corrosie

 Hoge viscositeitsindex en een goede 

vloeibaarheid bij lagere temperaturen

  

  

 

Mobil Extra 4T™ 10W-40

Voldoet aan of overtreft

API TC
ISO E-GC, E-GD
JASO FC, FD
SAE Grade 1, Grade 2

Voldoet aan of overtreft

API TC 
ISO E-GC  
JASO FC

Voldoet aan of overtreft

API SN, SM, SL, SJ  
JASO MA1 2006

Volgens ExxonMobil zijn de producten van het volgende 
kwaliteitsniveau

API SH

Volgens ExxonMobil zijn de producten van het volgende 
kwaliteitsniveau

API SH

Voldoet aan of overtreft

API SL, SN, SM, SJ 
JASO MA1 2006
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Mobil 1 Racing 2T is een superieur presterende, 

volsynthetische tweetaktolie voor intensief gebruikte 

quads en gemechaniseerde landbouwmachines.

Mobil Extra 2T is een hoogwaardige, semisynthetische 

tweetaktolie, ontwikkeld om te voldoen aan de 

operationele vereisten van quads, gemechaniseerde 

landbouwmachines, kettingzagen, grasmaaiers, 

bosmaaiers, etc.

Mobil Extra 2T is voorverdund om het mengen met 

benzine te vergemakkelijken.

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 is een geavanceerde 

viertaktolie voor het smeren van viertaktmotoren die 

intensief worden gebruikt, zoals bij quads, grasmaaiers 

en andere landbouwmachines.

Zeer hoogwaardige semi-synthetische viertaktolie voor 

motoren van gemechaniseerde landbouwmachines, 

grasmaaiers, quads, etc.

Mobil™ Extra 2T



Fase NIB (TIER 4 Interim) wordt gebruikt sinds 2011 en Fase IV (TIER 4 Final) zal in 2014 in Europa effectief zijn. 
De fabrikanten zullen moeten voldoen aan deze normen volgens een nauwgezet tijdschema.

Fase I (2000)

Fase II (2002)

Fase IIIA (2004)

Fase IIIB (2011)

Fase IV (2014)

Dieselpartikel in g/kWh

0.025 0.2 0.54

0.4

2.0

4.0

6.0

9.2

Stikstofoxiden 
in g/kWh

Tijdschema voor de uitvoering van de normen voor TIER 4 Interim (Fase NIB) en TIER 4 Final (fase IV) 
(ongeveer de Amerikaanse TIER normen)

Land- en bosbouwmachines volgens de Europese 
emissiereductienormen voor motoren tussen 130 en 560 kW

De informatie is uitsluitend bedoeld als referentie.
Het tijdschema voor de toepassing van deze normen kan worden herzien op basis van de Europese richtlijnen.

Stikstofoxiden 
en onverbrande 
koolwaterstoffen

Normen: 

Fase III/Fase IV en Tier 3/Tier 4

Fase NIB (TIER 4 Interim) en Fase IV (TIER 4 Final)

EUROPE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Motorvermogen in kW Maximaal toegestane emissieniveau in g/kWh

19 kW / 37 kW
FASE IIIA

HC + NOx = 7.5   PM = 0.6

37 kW / 56 kW
FASE IIIA

HC + NOx = 4.7   PM = 0.4
FASE IIIB

NOx = 4.7   PM = 0.025

56 kW / 75 kW
FASE IIIA

HC + NOx = 4.7   PM = 0.4
FASE IIIB

NOx = 3.3   PM = 0.025
FASE IV

NOx = 0.4   PM = 0.025

75 kW / 130 kW
FASE IIIA

HC + NOx = 4.0   PM = 0.3
FASE IIIB

NOx = 3.3   PM = 0.025
FASE IV

NOx = 0.4   PM = 0.025

130 kW / 560 kW
FASE IIIA

HC + NOx = 4.0   PM = 0.2
FASE IIIB

NOx = 2.0   PM = 0.025
FASE IV

NOx = 0.4   PM = 0.025
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In Europa leidde het Auto-Olie-programma voor de vermindering van milieuverontreinigende emissies van landbouw- en 
bosbouwmachines  tot de publicatie van de richtlijnen in 2002, 2004 en 2005, voor Fase I tot en met IV van de maximaal 
toegestane vervuilingsniveaus van NOx (stikstofoxiden) , PM (deeltjes), CO (koolmonoxide) en HC (onverbrande 
koolwaterstoffen). Deze Europese fases liggen dichtbij de Amerikaanse “TIER” richtlijnen, die afhankelijk zijn van de 
kracht van de motor.



Stikstofoxiden (NOx): Stikstofoxiden komen vrij tijdens de verbranding op 

hoge temperatuur van brandstoffen en dragen zo bij aan de 

luchtverontreiniging. Zij dragen bij aan het broeikaseffect en kunnen 

schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Deeltjes (PM: Fijnstof) Dit zijn roetdeeltjes of de resten van de onvolledige 

verbranding van zware koolwaterstoffen afkomstig uit dieselmotoren. Bij 

hoge concentraties kunnen ze giftig zijn.

De katalytische filter houdt de roetdeeltjes vast die 
vervolgens worden verbrand om kooldioxide te 
produceren. Na verloop van tijd kan de accumulatie 
van as in de filter het vervangen van het filter 
noodzakelijk maken.

De toepassing van verschillende standaarden heeft 
geleid tot de ontwikkeling van nieuwe smeermiddelen 
(lage SAPS) met een laag sulfaatas-, fosfor- en 
zwavelgehalte.

Bepaalde elementen van het nabehandelingssysteem 
zijn immers gevoelig voor de aanwezigheid van deze 
chemische stoffen in het smeermiddel en de 
brandstof. Dit leidt tot vergiftiging en verstopping van 
katalysatoren en roetfilters. 

Vermindering van de vorming van NOxs (stikstofoxiden) 
door de recirculatie van een gecontroleerde 
hoeveelheid uitlaatgas die wordt gekoeld en vervolgens 
opnieuw naar de verbrandingskamer wordt geleid.

De normen Fase IV / TIER 4 zijn gericht op het bereiken van een niveau van « zo goed als geen » emissies voor 
stikstofoxiden en stofdeeltjes. Deze wetgeving heeft geleid tot het ontwikkelen van nieuwe technologieën door 
motorfabrikanten.

DPF/FAP (Diesel Partikel Filter / Filtre à particules)

AdBlue tank

Katalysator
Motor

Uitlaat Luchtinlaat

 Interkoeler

Klep 
EGR

Motor Turbo

SCR (Selective Catalyst Reduction / Selectieve 
katalytische reductie):

EEGR (Exhaust Gas Recirculation / 
Uitlaatgasrecirculatie):

Verklarende woordenlijst

Uitlaatgas dat 

uit de motor 

komt

Diesel Partikel Filter

As roet

Uitgang van de 
gefilterde uitlaatgassen

Emissiereductie-technologieën: 
EGR, SCR en DPF processen
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Nox reductie

Reductie van stofdeeltjes

De NOxs (stikstofoxiden) zijn teruggebracht tot stikstof en 
waterdamp door de werking van de katalisator, gemaakt 
van een waterige oplossing van ureum, commercieel 
aangeduid als AdBlue. Deze oplossing, opgeslagen in 
een speciale tank, wordt ingespoten in het uitlaatsysteem 
om een reactie in de katalysator op te starten.

Het is een systeem voor nabehandeling van 
uitlaatgassen.

AdBlue: Commerciële naam van gesynthetiseerd ureum in waterige oplossing 

met een concentratie van 32,5%. Deze waarde komt overeen met de juiste 

concentratie die nodig is voor auto's met een nabehandelingssysteem voor 

uitlaatgassen van het SCR type.

Low SAPS: Term die gebruikt wordt voor smeermiddelen die compatibel zijn 

met nabehandelingssystemen voor uitlaatgassen, zoals roetfilters. Deze 

smeermiddelen bevatten lage concentraties van sulfaat, fosfor, zwavel en 

asvormende bestanddelen. 
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Mobil - een uitgebreid 
assortiment van alle smeermiddelen 
die u nodig heeft voor 
uw landbouwmachines 



Let op:

De productinformatie in deze brochure is correct 

op het moment van publicatie. Normen en 

specificaties kunnen veranderen. Raadpleeg de 

productinformatie die beschikbaar is op onze 

website www.mobildelvac.be voor meer up-to-date 

informatie.

Lees steeds de handleiding om zeker te zijn dat de 

normen en specificaties van de geselecteerde 

smeermiddelen effectief voldoen aan de eisen van 

de fabrikant.
Bovendien moeten de olieverversingsintervallen 

steeds bepaald worden in functie van de 

toepassing.

De aanbevelingen in dit document zijn slechts 

informatief en zijn op geen enkele wijze bindend 

voor de fabrikant. De klant is ervoor 

verantwoordelijk dat het gekozen product geschikt 

is voor het doel waarvoor het gebruikt zal worden. 

Raadpleeg bij twijfel de fabrikanthandleiding.

Mobil oliën zijn geformuleerd voor industriële 

dieselmotoren die worden gebruikt in sectoren 

zoals landbouw, wegvervoer of de bouw. 

Wereldwijd kiezen veel fabrikanten voor Mobil 

Delvac.

Omdat er continu aan Onderzoek & Ontwikkeling 

wordt gedaan, zijn productprofielen onderhevig 

aan verandering.

Voor up-to-date informatie kunt u contact opnemen 

met de Mobil Technische Helpdesk op 0800 809 

78  of via TechDeskEurope@exxonmobil.com 

Olie voor dieselmotoren

Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
Mobil Delvac MX ESP 10W-30 / 15W-40
Mobil Delvac MX 15W-40

Smeermiddelen voor transmissies met hydraulische 
systemen, natte remmen en koppelingen

Mobilfluid 426
Mobilfluid 424
Mobilfluid 422

Multifunctionele vetten

Mobilith SHC 220
Mobilgrease XHP 222 / XHP 221
Mobilux EP 2

Multifunctionele oliën

Mobil Agri Extra 10W-40
Mobil Agri Super 15W-40

Olie voor versnellingsbakken, aangedreven assen 
en eindaandrijving

Mobilube 1 SHC 75W-90
Mobilube HD 80W-90
Mobilube HD 85W-140
Mobilube LS 85W-90
(differentiëlen met beperkte slip)
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Let op:

De productinformatie in deze brochure is correct 

op het moment van publicatie. Normen en 

specificaties kunnen veranderen. Raadpleeg de 

productinformatie die beschikbaar is op onze 

website www.mobildelvac.nl, www.mobildelvac.be 

voor meer up-to-date informatie.

Lees steeds de handleiding om zeker te zijn dat de 

normen en specificaties van de geselecteerde 

smeermiddelen effectief voldoen aan de eisen van 

de fabrikant.
Bovendien moeten de olieverversingsintervallen 

steeds bepaald worden in functie van de 

toepassing.

De aanbevelingen in dit document zijn slechts 

informatief en zijn op geen enkele wijze bindend 

voor de fabrikant. De klant is ervoor 

verantwoordelijk dat het gekozen product geschikt 

is voor het doel waarvoor het gebruikt zal worden. 

Raadpleeg bij twijfel de fabrikanthandleiding.

Mobil oliën zijn geformuleerd voor industriële 

dieselmotoren die worden gebruikt in sectoren 

zoals landbouw, wegvervoer of de bouw. 

Wereldwijd kiezen veel fabrikanten voor Mobil 

Delvac.

Omdat er continu aan Onderzoek & Ontwikkeling 

wordt gedaan, zijn productprofielen onderhevig 

aan verandering.

Voor up-to-date informatie kunt u contact opnemen 

met de Mobil Technische Helpdesk op 0800 020 

0202 of via TechDeskEurope@exxonmobil.com 



De Mobil Delvac en ExxonMobil logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Exxon 

Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen. De term “ExxonMobil” 

wordt alleen gebruikt voor het gemak en kan verwijzen naar Exxon Mobil Corporation 

of één van haar gelieerde ondernemingen. Andere logo's en handelsmerken zijn 

eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Voor meer informatie bezoek ons op www.mobildelvac.be

Productinformatie is correct op het moment van publicatie.

Mobil-producten die in dit document worden beschreven, zijn ook verkrijgbaar  
bij uw erkende distributeur op het volgende adres:ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2

1831 Machelen

België
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