
          
 

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 
Vysoce výkonný motorový olej  
 
Popis produktu 
  
Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 je vysoce výkonný motorový olej, poskytující osvědčenou ochranu 
vznětovým i zážehovým motorům pracujících v težkých silničních i terénních provozních podmínkách.  
Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 je doporučen pro použití v širokém rozsahu náročných aplikací a 
provozních prostředí, vyskytujících se v nákladní dopravě, důlních provozech, povrchové těžbě, 
zemědělství a stavebnictví. Svými vlastnostmi je předurčen k použití ve smíšených vozových parcích 
nákladních, užikových i osobních a terénních vozidel. 
Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 umožňuje  v souladu s předpisy jednotlivých výrobců motorů 
dosažení prodloužených intervalů výměny oleje. 
 
Vlastnosti a výhody  
 
Motorový olej Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 má vynikající výkonnost při použití jak v nových, tak 
i ve starších modelech vznětových a zážehových motorů. Mezi jeho nejdůležitější přínosy patří: 

· Termální a oxidační stabilita - snížená tvorba kalu a úsad 
· Alkalická rezerva (TBN) - omezení zanášení úsadami 
· Zachování střihové stability - snížení spotřeby oleje a ochrana proti opotřebení 
· Vynikající detergenčně-disperzační schopnosti  - čistější motory a prodloužení jejich provozní 

životnosti 
· Snášenlivost s konstrukčními materiály -  delší životnost těsnicích vložek a těsnění 
 
 

Použití 
 

· Stroje a zařízení evropských, japonských a amerických výrobců poháněná přeplňovanými i 
nepřeplňovanými vznětovými, nebo zážehovými motory 

· Lehká a těžká silniční nákladní doprava 
· Průmyslová odvětví s terénní dopravou, včetně stavebnictví, povrchové i hlubinné těžby a 

zemědělství 
 
 
Klasifikace a specifikace 
 

Mobil Delvac Super 1400E  15W-40 splňuje následující klasifikace/specifikace 
ACEA                                                              A3 / B3 / E3 
API                                                                  CG-4 / CF-4 / CF / SJ 
 
Schválení výrobců 
 

Mobil Delvac Super 1400E  15W-40 má následující schválení: 
DaimlerChrysler                                                MB 228.3 
MAN                                                                  M 3275-1 
Volvo                                                                 VDS-2 
Renault Trucks                                                  RD-2, RD                                                              
MTU                                                                   Oil Category 2 
 
 



Charakteristické vlastnosti 
 

Mobil Delvac Super 1400E  15W-40  
SAE třída 15W-40 
Viskozita, ASTM D 445   

                        cSt při 40 °C  106 
cSt při 100 °C  15 

Viskozitní index, ASTM D 2270  135 
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874  1.4 
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896  11.5 
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97  -27 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92  220 
Hustota při 15 °C, kg/l, ASTM D 4052  0.887 
 
 
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, symbol Pegase a značka „Delvac“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation 
nebo některé z jejích poboček. 

 

 
 
 
 


