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Mobil DelvacTM 1 Gear Oil LS 75W-90 
 
Lubrificante Sintético de Suprema Performance para Transmissões Auto 
 

Descrição 

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil LS 75W-90 é um lubrificante de supremo desempenho formulado com óleos base 

totalmente sintéticos e um sistema de aditivos tecnologicamente avançados. É concebido para aplicações em 

transmissões fortemente solicitadas, incluindo diferenciais de deslizamento limitado, e proporciona uma excelente 

capacidade para suportar cargas em eixos e transmissões finais onde são previsíveis condições de extrema pressão e 

cargas de choque O Óleo Mobil Delvac Synthetic Gear Oil LS 75W-90 oferece uma ótima estabilidade térmica e à 

oxidação, possui um elevado índice de viscosidade intrínseco, um ponto de fluidez extremamente baixo e uma 

excelente fluidez a baixas temperaturas. 

A tecnologia de ponta do Mobil Delvac Synthetic Gear Oil LS 75W-90 proporciona notáveis propriedades de viscosidade 

- temperatura necessárias numa larga gama de temperaturas operacionais, proteção otimizada contra a degradação 

térmica e oxidação, reduzido desgaste e corrosão, estabilidade ao cisalhamento, intervalos de muda prolongados e 

economia de combustível. Mobil Delvac Synthetic Gear Oil LS 75W-90 satisfaz o nível de desempenho API GL-5. 

 

Vantagens e Benefícios 

As modernas tecnologias melhoraram muito os desempenhos dos equipamentos industriais, rodoviários e de obras 

públicas, em termos de capacidade de carga, binário, velocidade, controlo e fiabilidade, através de novas conceções de 

transmissões. Os lubrificantes devem responder às novas exigências: melhor rendimento, incluindo capacidade 

deslizamento limitado, aumento de produtividade e redução de custos operacionais. Para as transmissões finais em 

serviço severo o controlo de fricção, proteção anti desgaste, estabilidade térmica, estabilidade ao cisalhamento, 

prevenção de ferrugem e de corrosão e proteção dos vedantes são características que devem ter um equilíbrio 

otimizado de modo a proporcionar: vida prolongada das engrenagens e vedantes, operação suave, economia de 

combustível e capacidade para suportar elevados binários numa larga gama de aplicações e ambientes. Mobil Delvac 

Synthetic Gear Oil LS 75W-90 é concebido para proporcionar um excecional desempenho ao mais baixo custo 

operacional nas modernas transmissões em serviço pesado que requerem capacidade de deslizamento limitado. Os 

principais benefícios incluem: 
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Propriedades Vantagens e Potenciais Benefícios 

Excecional estabilidade térmica e resistência à oxidação 
a temperaturas elevadas 

Prolonga a vida das engrenagens, rolamentos e vedantes 
Prolongamento da vida útil dos vedantes 

Notável proteção contra o desgaste em condições de 
baixa velocidade/elevado binário e abrasão a alta 
velocidade 

Capacidade melhorada para suportar carga  
Reduz os custos de manutenção e prolonga a vida dos 
equipamentos 

Excecional estabilidade ao cisalhamento 
Retém a viscosidade e a resistência da película 
lubrificante sob condições operacionais severas, o que 
permite reduzir o desgaste 

Propriedades friccionais melhoradas 
Aumenta a economia de combustível e reduz os custos 
operacionais 

Notável fluidez a baixas temperaturas versus os óleos Reduz o desgaste e facilita o arranque de minerais 

Boa resistência à formação de espuma 
Mantém a resistência da película lubrificante, o que 
fiabiliza a lubrificação 

Compatível com os vedantes e juntas normalmente 
utilizados nas transmissões auto 

Minimiza as perdas e contaminações 

 

Aplicações 

• Transmissões manuais, eixos, transmissões finais e diferenciais de deslizamento limitado que exijam um nível 

de performance API GL-5 

• Veículos comerciais pesados e ligeiros 

• Equipamento industrial, incluindo: construção e obras públicas, pedreiras, minas e agricultura 

• Outras aplicações industriais em serviço pesado com engrenagens hipóides e sem-fim em condições 

operacionais onde se verifiquem elevadas velocidades/cargas de choque, elevadas velocidades/baixo binário 

e/ou baixas velocidades/elevado binário 

• Enchimento inicial e atestos de diferenciais, transmissões finais, caixas de transferência e outras aplicações em 

engrenagens onde sejam exigidos lubrificantes que satisfaçam um nível de serviço API GL-5, multifuncionais, 

ou lubrificantes de engrenagens auto com características EP 

• Recomendado para equipamentos expostos a temperaturas muito baixas, tais como: caixas redutoras de 

guinchos e engrenagens de veículos de lagartas 

• Utilizar em parceria com os Mobiltrans SHC, fluidos sintéticos para transmissões, para maximizar a vida da 

transmissão, a eficiência e aumentar a economia de combustível 

• Não é recomendado para aplicações que requerem um nível de serviço API GL-4 

• Não é adequado para transmissões automáticas, manuais ou semiautomáticas para as quais sejam 

recomendados óleos de motor ou fluidos para transmissões automáticas 

• Recomendado para aplicações que exigem intervalos de muda prolongados e/ou certas aprovações 
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Especificações e aprovações 

Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 satisfaz ou excede as seguintes especificações: 

API GL-5 X 

 

Características Típicas 

Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 

Grau SAE 75W-90 

Viscosidade, cSt @ 40°C (ASTM D 445) 94.2 

Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445) 14.0 

Índice de Viscosidade, ASTM D 2270 153 

Ponto de fluidez, ºC, ASTM D 97 -48 

Ponto de inflamação, °C, ASTM D 92 214 

Densidade @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.88 
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Saúde e Segurança 

 

Com base na informação disponível, este produto não deverá produzir efeitos nocivos à saúde quando utilizado nas 

aplicações a que é destinado e se forem observadas as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança. As 

Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis através do site www.msds.exxonmobil.com. Este produto não deverá 

ser utilizado para propósitos diferentes daqueles para os quais foi concebido. Para a eliminação do produto usado, 

tomar as precauções adequadas para proteção do ambiente e proceder de acordo com a legislação aplicável. 

O logótipo Mobil, o desenho do cavalo alado e ”Mobil 1”, “Mobil Delvac 1” e “Mobil SHC” são marcas da ExxonMobil 

Corporation ou de uma das suas afiliadas. 

 

LUBRIGRUPO S.A  

Estrada Nacional 1 (IC2) - Barracão - Leiria | 2420-195 Colmeias 

+(351) 253 331 590 

+(351) 937 015 704 

http://www.lubrigrupo.pt 

 

Propriedades típicas são obtidas com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação. 

Variações, que não afetam o desempenho do produto, são esperadas durante o processo de produção nas diferentes 

fábricas de lubrificantes. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Alguns produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte a Lubrigrupo S.A. ou 

visite www.exxonmobil.com. 
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