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Mobil Delvac Super 1300 15W-40 
Dầu động cơ diesel hiệu suất cao 

Mô tả sản phẩm 

Mobil Delvac Super 1300 15W-40 là dầu động cơ diesel hiệu suất cao, cung cấp sự bảo vệ hoàn hảo các hoạt động 
của động cơ trong các ứng dụng đường trường và chuyên dụng  khắc nghiệt. Mobil Delvac Super 1300 15W-40 
được ExxonMobil  khuyến nghị  sử dụng cho các ứng dụng tải nặng và môi trường khắc nghiệt như vận tải, khai 
thác mỏ, xây dựng, khai thác đá và nông nghiệp.   

 Tính năng và Lợi ích 

Công nghệ điều chế Mobil Delvac Super 1300 15W-40 cung cấp hiệu suất tuyệt vời cho cả hai loại động cơ diesel 
đời mới và đời cũ. Các lợi ích chính gồm:  

Tính năng Ưu điểm và Lợi ích tiềm năng 

Độ bền nhiệt và chống oxy hóa cao Khống chế sự tạo cặn 

TBN được duy trì Kiểm soát việc tạo cặn 
Độ bền cắt được duy trì Giảm lượng tiêu hao dầu nhớt và chống mài mòn 
Tính tẩy rửa và phân tán tuyệt vời Động cơ sạch hơn và nâng cao tuổi thọ động cơ 
Tính tương thích với các chi tiết Kéo dài tuổi thọ của phớt kín và gioăng đệm 
  
 
Ứng dụng 

 Khuyến nghị từ ExxonMobil:  

 Dùng cho các động cơ diesel có hoặc không có tuabin tăng áp của các nhà sản xuất hàng đầu như Nhật, 
Châu Âu và Châu Mỹ. 

 Vận tải nặng và vận tải nhẹ trên đường cao tốc. 
 Các ngành công nghiệp bao gồm xây dựng, khai mỏ, khai thác đá và nông nghiệp 

 Đặc tính và Sự chấp thuận 

Mobil Delvac Super 1300 15W-40 được chấp thuận bởi các 
nhà chế tạo sau:   

MB-Approval 228.1 X 
MAN 271 X 
  

Mobil Delvac Super 1300 15W-40 được ExxonMobil khuyến 
nghị cho các ứng dụng đòi hỏi:   

API CG-4/CF-4/CF/SJ X 
ACEA E2 X 
Volvo VDS X 
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 Đặc tính tiêu biểu 

Cấp SAE  15W-40 

Độ nhớt, ASTM D 445   

 cSt @ 40ºC 106 

 cSt @ 100ºC 14.2 

Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 136 

Tro sulfat, wt%, ASTM D 874 1.2 

Chỉ số kiềm tổng , mg KOH/g, ASTM D 2896 9.0 

Điểm đông đặc, ºC, ASTM D 97 -27 

Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92 220 

Khối lượng riêng ở 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.88 
  

Sức khỏe và An toàn 

Dựa trên những thông tin sẵn có, sản phẩm này không gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khỏe khi được dùng 
tuân theo chỉ định và khuyến nghị ghi trong bản An Toàn Sản Phẩm (MSDS). Liên hệ văn phòng kinh doanh hay 
thông qua internet để có các bản MSDS. Không nên dùng sản phẩm vào những mục đích khác với ứng dụng đã chỉ 
định. Chú ý bảo vệ môi trường. 

Biểu tượng Mobil, thiết kế Pegasus, và Delvac là các nhãn hiệu được đăng ký bởi tập đoàn ExxonMobil, hay một 
trong các công ty con của tập đoàn này. 
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Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a 
specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and 
at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products 
may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit 
www.exxonmobil.com  
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or 
ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local 
entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities. 
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