
          

 

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 

75W-90 
 

Plně syntetický olej pro manuální převodovky 
 

Popis produktu 
 
Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 je plně syntetický olej pro manuální převodovky 
viskozitní třídy SAE 75W-90. Má vynikající teplotní a viskózní vlastnosti a obsahuje minimální 
množství zlepšovačů viskozitního indexu a tak zajišťuje vynikající střihovou stabilitu. 
Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90  obsahuje pokročilý komplex aditiv zajišťující 
vynikající tepelnou stabilitu a odolnost proti opotřebení. Tento olej umožňuje dosáhnout nižších teplot 
v převodech v porovnání s konvenčními převodovými oleji. Je doporučen pro použití ve většině 
manuálních převodovek, nápravových převodech a u nenáročných hypoidních převodů, kde není 
požadováno dosažení specifikace API GL-5. Je vhodný pro použití u převodovek, kde je olej vystaven 
působení velmi vysoké teploty. 
 

 
Výhody 
 

• Snižuje pracovní teplotu a umožňuje tak prodloužit životnost zařízení 
• Prodlužuje intervaly výměny 

• Výborná kompatibilita se žlutými kovy a Cr-Mo synchronizátorem 
• Vynikající tepelná stabilita 

 

Klasifikace a specifikace 
 
Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 odpovídá specifikaci API GL-4 a má schválení 
Mercedes-Benz MB 235.11 zahrnující manuální převodovky Actros. 
 

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 splňuje následující klasifikace/specifikace: 

MB-Approval 235.11 

API  GL-4 
 

Charakteristické vlastnosti 
 

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90  

SAE třída 75W-90 
Viskozita, ASTM D 445  

cSt při 40°C  96,3 
cSt při 100°C  14,7 

Viskozitní index, ASTM D 2270  159 
Viskozita Brookfield při  -40 ºC, cP max. 59000 
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 -45 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 179 
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052 0,89 
 

 

 



Zdraví a bezpečnost 
 
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, 
pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu 
(BL).  BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu.  Tento produkt by neměl být 
používán pro jiný než stanovený účel.  Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na 
ochranu životního prostředí.  

 
 
 
 
Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé 
z jejích poboček. 

 

 
 


