
ExxonMobil™ już od ponad wieku jest uznanym na świecie ekspertem 
w zakresie smarowania. To światowa marka, której produkty są obecne 
w ponad dwustu krajach na całym świecie. Jest powszechnie kojarzona 
z takimi cechami, jak jakość, innowacyjność i specjalistyczna wiedza.

Smarowanie odgrywa krytyczną rolę w odpowiedniej bezawaryjnej 
eksploatacji maszyn rolniczych. Wiemy, że od niezawodności sprzętu zależy 
dobrobyt Twój, Twojej rodziny i Twojego gospodarstwa. Przestoje mogą być 
niezwykle kosztowne, a w najbardziej pracowitym sezonie po prostu 
nie możesz sobie na nie pozwolić.

Oleje Mobil Delvac XHP ESP 10W-40, Mobil Delvac MX ESP 15W-40 
i Mobil Delvac MX 15W-40, które posiadają aprobaty wielu producentów 
maszyn, powstały z myślą o zapewnianiu najwyższego poziomu ochrony, 
jakiej potrzebują Twoje maszyny, aby pracować produktywnie i wydajnie.

Skup się na uprawach, nie na silniku.
Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40, Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40 
i Mobil Delvac™ MX 15W-40
Doskonałej jakości oleje do silników Diesla.

Produkty te są odpowiednie dla następujących części:

Silniki

Opracowane z myślą 
o najskuteczniejszej 
ochronie, której potrzebują 
Twoje maszyny.



*Należy zawsze zapoznać się z zaleceniami i okresami pomiędzy wymianami oleju podawanymi przez producentów w instrukcjach obsługi.  
Mogą one być zależne np. od marki, modelu, wersji lokalnych, zawartości siarki w paliwie oraz warunków eksploatacji.
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Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40

Olej Mobil Delvac MX ESP 15W-40 opracowywany jest z zastosowaniem technologii dodatków Trimer oraz 
systemem mieszanych detergentów, dzięki czemu zapewnia najwyższą wydajność zarówno nowym, jak 
i starszym silnikom. Poza zapewnianiem skutecznej kontroli lepkości, gęstnienia oleju z powodu gromadzenia 
się sadzy i wyjątkowej retencji rezerwy alkalicznej (TBN) w długich okresach pomiędzy wymianami oleju, 
zaawansowana technologia Mobil Delvac MX ESP 15W-40 gwarantuje również wyjątkową odporność 
na zużycie oleju, utlenianie, korozję i zużycie ścierne, a także powstawanie osadów wysokotemperaturowych.

Mobil Delvac™ MX 15W-40

Mobil Delvac MX 15W-40 to bardzo wysokiej jakości olej do silników wysokoprężnych, który zapewnia 
doskonałe smarowanie współczesnych silników Diesla pracujących w trudnych warunkach, co wpływa 
na dłuższy okres ich eksploatacji. Produkt ten łączy w sobie wysokiej jakości oleje bazowe i zrównoważony 
zestaw dodatków uszlachetniających, co przekłada się na skuteczną ochronę przed gęstnieniem oleju 
na skutek gromadzenia się sadzy oraz na wyjątkową odporność na utlenianie, korozję i powstawanie 
osadów wysokotemperaturowych.

Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 to bardzo wysokiej jakości olej syntetyczny do silników Diesla, 
aby zapewnić smarowanie nowoczesnych, wysokowydajnych i niskoemisyjnych silników pracujących 
w trudnych warunkach. Zastosowano w tym oleju silnikowym wysokiej jakości oleje bazowe, które 
zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, utrzymanie lepkości w wysokich temperaturach 
oraz kontrolę lotności. Nowy, zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających dobrano tak, aby 
wydłużyć trwałość silników* i utrzymać sprawność systemów redukcji emisji, w tym filtra cząstek stałych 
(DPF). Specyfikacje i dopuszczenia pozwalają stosować olej Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 we flotach 
o mieszanym parku silników.
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