
Pogoda zmienia się szybko – czasami zbiór plonów możliwy jest tylko przez krótki 
czas. To właśnie dlatego ExxonMobil oferuje pełną gamę produktów marki Mobil™ 
chroniących maszyny przez cały rok, dzięki czemu Twoje przedsiębiorstwo staje 
się wydajniejsze, a Twoje życie – łatwiejsze.

Technologia nowej generacji przyczyniła się do znaczącej poprawy wydajności 
maszyn pracujących w trudnych warunkach – innowacyjne konstrukcje układów 
napędowych przyniosły ze sobą poprawę obciążalności, prędkości, sterowności 
i niezawodności.

Aby konstrukcje te mogły zapewniać wysoki poziom wydajności i produktywności 
oraz obniżenie kosztów, wymagane są odpowiednie oleje. Konieczna jest 
optymalna równowaga cech takich jak zmniejszenie współczynnika tarcia, 
ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna, stabilność na ścinanie, ochrona 
przed rdzą i korozją oraz doskonała pompowalność – pozwala to na wydłużenie 
żywotności sprzęgła, uzyskanie maksymalnej obciążalności dyszla oraz pracę 
w różnych rodzajach terenu i przy różnych temperaturach.

Produkty Mobilfluid 316M, Mobil DTE 10 Excel 46 i 68 oraz seria Univis N zostały 
opracowane po to, by zapewniać najwyższy poziom ochrony, jakiej potrzebują 
Twoje ciągniki.

Pory roku mijają. Skuteczna ochrona – nigdy.
Mobilfluid™ 316M, Mobil DTE 10 Excel™ 46 i 68 oraz seria Univis™ N
Oleje hydrauliczne: opracowane z myślą o pracy w trudnych warunkach

Produkty te są odpowiednie dla następujących części:

Układy hydrauliczne
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Mobil DTE 10 Excel™ 46 and 68

Seria produktów Mobil DTE 10 Excel™ obejmuje oleje hydrauliczne wysokiej 
jakości o doskonałych właściwościach przeciwzużyciowych, dopasowane 
do potrzeb współczesnych przemysłowych i mobilnych układów hydraulicznych 
pracujących w warunkach wysokiego ciśnienia. Produkty te wyróżniają się 
wyjątkową stabilnością na utlenianie oraz stabilnością termiczną, co przekłada 
się na długi okres trwałości oleju oraz zminimalizowane formowanie się osadów 
w intensywnie eksploatowanych układach hydraulicznych wykorzystujących 
wysokociśnieniowe, wysokowydajne pompy.
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Mobilfluid™ 316M

Mobilfluid 316M to wysokiej jakości olej hydrauliczny opracowany 
z wykorzystaniem starannie wyselekcjonowanych olejów bazowych oraz 
zbalansowanego pakietu dodatków uszlachetniających. Spełnia on wymagania 
szerokiej gamy sprzętów hydraulicznych oraz hydrostatycznych używanych 
w trudnych warunkach drogowych i w ciężkich maszynach roboczych. 
Mobilfluid 316M zapewnia doskonałą wydajność różnorodnych układów 
hydraulicznych oraz komponentów wykorzystujących konstrukcje wykonane 
z różnych metali.

Dzięki wyjątkowo dużej lepkości produkt umożliwia również wydajną pracę 
w niskich i wysokich temperaturach otoczenia.

Univis™ N Series

Seria Univis N obejmuje wysokiej jakości oleje hydrauliczne o działaniu 
przeciwzużyciowym opracowane po to, by spełniać szeroki zakres wymagań 
urządzeń hydraulicznych. Produkty te charakteryzują się wysoką lepkością, 
przekładającą się na doskonałe właściwości pracy w niskich i wysokich 
temperaturach, co czyni je doskonałym rozwiązaniem do maszyn poddawanych 
działaniu skrajnych temperatur podczas rozruchu i pracy.


