DAF

Mobil Delvac™ smeermiddelen,
aanbevelingen voor DAF Vrachtwagens

Mobil Delvac™: een uitgebreid assortiment van motor- en
versnellingsbakolie waarop u kunt vertrouwen
Mobil Delvac is één van de best verkopende merken van op zwaar werk berekende
olie ter wereld. Een merk vertrouwd door miljoenen eigenaars van vrachtwagens,
werkplaatsmanagers en wagenparkprofessionals, waaronder DAF.
DAF en Mobil Delvac delen een lange traditie in het leveren van
klantgerichte oplossingen. Mobil Delvac, een merk met een
onberispelijke stamboom die teruggaat tot 1925, is dé
merkspecialist met een uitgebreid assortiment van
smeermiddelen en smeervetten om aan de behoeften van uw
bedrijfsauto’s te voldoen.
Dankzij permanent onderzoek en ontwikkeling blijft Mobil Delvac
aan de top van de smeringstechnologie en voldoet het aan en
overtreft het de eisen van de zware vrachtwagens van vandaag.
Net als DAF geloven we dat de tevredenheid en winstgevendheid
van onze klanten essentieel is. Net zoals u afhankelijk bent van de
uitstekende prestaties van uw DAF-vrachtwagen, kunt u
vertrouwen op de Mobil Delvac producten die u helpen een
optimale operationele efficiëntie te bereiken.
Uw investering in een premium merk als DAF moet worden
beschermd. Mobil Delvac beschermt zoals het presteert.
Mobil Delvac formuleringen gebruiken krachtige additieve

technologieën en hoogwaardige basisoliën die helpen om
oliedegradatie en motorslijtage tegen te gaan en langere
verversingsintervallen te bereiken. We willen u helpen de
levensduur van de motor te verlengen.
Mobil Delvac biedt u een complete ‘bumper tot bumper’ serie
van hoogwaardige producten voor uw bedrijfswagen, die niet
alleen voldoet aan de belangrijkste DAF specificaties en aan een
breed scala van OEM en industriële goedkeuringen, maar ook
uitstekende prestaties en bescherming biedt in de meest
veeleisende omstandigheden.
Of u nu een vrachtwagenbestuurder, werkplaats- of
wagenparkmanager bent, u kunt de smering van uw DAF
bedrijfswagen aan Mobil Delvac toevertrouwen.

Mobil Delvac™ Motoroliën

Specificaties

Motorolie

DAF Extended Drain
ACEA E6

Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

ACEA E4 & E7

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

ACEA E7

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Mobil Delvac MX ESP 10W-30
Mobil Delvac MX ESP 15W-40
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
Mobil Delvac MX 15W-40

Raadpleeg uw specifieke OEM-handleiding voor volledige productoverzichten en
aanbevelingen, net als verversingsintervallen die voor u van toepassing zijn.
Mobil Delvac producten voldoen aan of overtreffen de eisen van deze specificaties.
De productinformatie is correct op het moment van publicatie.

Mobil Delvac 1™
LE 5W-30

Mobil Delvac™
XHP ESP 10W-40

Mobil Delvac™
XHP Extra 10W-40

Geavanceerde motor- en
emissiesysteembescherming

Geavanceerde motor- en
emissiesysteembescherming

Synthetische prestaties voor
veeleisende omstandigheden

77Volledig Synthetische dieselmotorolie
met laag asgehalte en sublieme
prestaties helpen de levensduur van
de motor en het emissiesysteem te
verlengen

77Synthetische dieselmotorolie met hoge
prestaties, ontworpen voor motoren
met lage emissies

77Synthetische prestaties voor motoren
met hoog vermogen/lage emissie

77Biedt lange verversingsintervallen en
een potentiële brandstofbesparing*
voor moderne dieselmotoren
77Geschikt voor motoren uitgerust met
roetfilter

77Ontwikkeld met hoogwaardige
basisoliën die zorgen voor een
uitstekende vloeibaarheid bij lage
temperatuur, behoud van viscositeit bij
hoge temperaturen en beheersing van
de vluchtigheid

77Biedt verlengde verversingsintervallen
77Uitstekende bescherming voor
motoren die op een brandstof met
hoog zwavelgehalte draaien

77Geschikt voor motoren uitgerust met
roetfilter

*Een evaluatie van het brandstofverbruik werd uitgevoerd op een testbaan bij Millbrook Proving Ground, Ltd. In het Verenigd Koninkrijk. Statistisch significante brandstofbesparingen
werden waargenomen, toen Mobil Delvac 1 LE 5W-30 werd vergeleken met een minerale 15W-40 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. Let op,
het voordeel kan verschillen afhankelijk van het product.
Brandstofverbruik verbeteringen zijn afhankelijk van voertuig/ gereedschap type, buiten temperatuur, rijomstandigheden en de huidige viscositeiten van de vloeistoffen.

Mobil Delvac Versnellingsbakolie

Waar het Differentieel het volgende vereist

Mobil Producten

API GL-5 Synthetic SAE 75W-90

Mobilube 1 SHC 75W-90
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90

API GL-5 Synthetic SAE 75W-140

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140

API-GL-5. SAE 80W-90

Mobilube S 80W-90

API GL-5. SAE 85W-140

Mobilube HD 85W-140

Waar de Transmissie het volgende vereist

Mobil Producten

API GL-4
ZF TE-ML 02B

Mobilube 1 SHC 75W-90

API GL-4
ZF TE-ML 02L

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80

Allison TES 295

Mobil Delvac 1 ATF

*ExxonMobil kwaliteitsniveau.
Raadpleeg uw specifieke OEM-handleiding voor volledige productoverzichten en aanbevelingen, net als verversingsintervallen die voor u van toepassing zijn.
De productinformatie is correct op het moment van publicatie.

Mobilube 1 SHC™
75W-90

Mobil Delvac 1™
Transmission Fluid 75W-80

Mobil Delvac 1™
Gear Oil 75W-90

Geavanceerde synthetische
technologie voor transmissies en
achterassen

Extra hoogwaardig synthetisch
gemixt handmatige transmissie
smeermiddel

Volledig synthetisch smeermiddel
voor de achteras

77Uitgebreide servicemogelijkheden in
een breed scala van toepassingen

77Ontworpen voor Europa’s nieuwste op
zwaar werk berekende handgeschakel
de transmissies in bedrijfsvoertuigen
die worden gebruikt op de snelweg,
geschikt voor toepassingen waar zeer
lage temperaturen voorkomen

77Zorgt voor een goede thermische
en oxidatiestabiliteit, inherent
hoge VI, zeer laag stolpunt,
uitstekende vloeibaarheid bij lage
temperaturen en een potentieel laag
brandstofverbruik**

77 Ontwikkeld met geselecteerde basisoliën
en een vooruitstrevend additievenpakket
dat de prestaties van het schakelen
verbetert, vloeibaarheid bij lage
temperaturen verbetert, en behoud
van viscositeit bij hoge temperaturen

77Voor voertuigen die in zware
bedrijfsomstandigheden opereren
77Biedt bescherming tegen thermische
degradatie en oxidatie, vermindert
slijtage en corrosie
77Bevat de nieuwste technologie
in synthetische basisoliën en
geavanceerde additieven waardoor
aanzienlijke voordelen ten opzichte
van minerale versnellingsbakolie
behaald worden

77Geformuleerd met uitgebreide
prestatiemogelijkheden voor
toepassingen die API GL-4 onderhoud
nodig hebben
**Een evaluatie van het brandstofverbruik werd uitgevoerd op een testbaan van MIRA in het Verenigd Koninkrijk. Mobilube 1 SHC 75W-90 werd gebruikt voor de transmissie en achteras
en vergeleken met een minerale 80W-90 in de transmissie en een 85W-140 in de achteras. Een statistisch significant brandstofverbruik tot 1,2% werd gemeten gedurende de evaluatie.
Let op, brandstofverbruik verbeteringen zijn afhankelijk van voertuig/ gereedschap type, buiten temperatuur, rijomstandigheden en de huidige viscositeiten van de vloeistoffen.
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