
          
 

Mobil Delvac Synthetic ATF 
 
Plně syntetická kapalina pro automatické převodovky 
 
Popis produktu  
 
Mobil Delvac Synthetic ATF je plně syntetická kapalina pro automatické převodovky doporučená 
Allison Transmission, Inc schválená podle specifikace Allison TES-295. Mobil Delvac Synthetic ATF 
kapalina je navržena tak, aby splňovala náročné požadavky moderních vysoce namáhaných 
automatických převodovek komerčních vozidel.  
Díky syntetickému základu má Mobil Delvac Synthetic ATF ve srovnání s kapalinami na ropné bázi 
lepší termickou a oxidační stabilitu, extrémně nízký bod tuhnutí, vylepšenou tekutost za nízkých teplot 
a přirozeně vysoký viskozitní index, který umožňuje udržet viskozitu i výkonnost na stejné úrovni v 
širokém rozsahu pracovních teplot.  
 
Vlastnosti a výhody  
 
Mobil Delvac Synthetic ATF je vysoce stabilní i za nejnáročnějších podmínek, snižuje opotřebení, 
prodlužuje životnost převodovek při vysokých zatíženích a udržuje jejich čistotu. 
Pomáhá zlepšit celkovou efektivitu přenosu kroutícího momentu, umožňuje hladké řazení a snižuje 
spotřebu paliva. 
Výjimečná střihová stabilita zajišťuje udržení potřebné viskozity i v nejnáročnějších podmínkách a 
vysoké provozní teplotě. 
Vynikající nízkoteplotní tekutost poskytuje rychlé a spolehlivé mazání při okolních teplotách až -54 ° C. 
Mobil Delvac Synthetic ATF je kompatibilní s produkty na ropné bázi a s běžnými těsnícími materiály. 
 
Schválení a specifikace 
 
Mobil Delvac Synthetic ATF je doporučen spol. ExxonMobil pro použití u moderních vysoce výkonných 
nákladních automobilů, autobusů, užitkových vozidel, demprů, dodávek a dalších zařízení která 
vyžadující výkonnostních úroveň dle těchto norem nebo schválení:  

· Allison TES-295 (AN – 051005) 
· MB 236.91 
· Voith Turbo H55.633638 / DIWA Service Bulletin 013 & 118 

 
 
Charakteristické vlastnosti 
 

Mobil Delvac Synthetic ATF   
Viskozita, ASTM D 445  

                                                         cSt při 40°C 39 
                                                                          cSt při 100°C 7,3 

                                                                     cSt při - 40°C, max 8400 
Viskozitní index, ASTM D 2270 168 
Bod tuhnutí, °C,  ASTM D 97 -54 
Bod vzplanutí, °C,  ASTM D 92  236 
Hustota při 15°C kg/l,  ASTM D 4052 0.85 
Barva ASTM červená 

 
            
  
 



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. 

 

 
 
 


