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Mobil DelvacTM 1 Gear Oil 75W140 

Óleo de engrenagem sintético 

 
Descrição 

O Mobil DelvacTM 1 Gear Oil 75W140 é um lubrificante totalmente sintético, projetado para atender a exigentes 

requisitos de desempenho, incluindo o Scania STO 1: 0, Scania STO 2: 0 e API GL-5. O uso em drivetrains de 

serviço requer lubrificantes de engrenagens com viscosidade relativamente alta e excelente capacidade de 

carga, onde as pressões extremas e os carregamentos de choque são previstos. O óleo Mobil Delvac 1 Gear Oil 

incorpora matéria-prima sintética e aditivos avançados que proporcionam vantagens significativas sobre os 

óleos das engrenagens minerais.  

A tecnologia de ponta do Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W140 ajuda a proteger contra a degradação térmica e a 

oxidação, contribui para o menor desgaste e corrosão, maior estabilidade ao cisalhamento e economia de 

combustível.  

 

Vantagens e Benefícios 

A tecnologia de hoje melhorou consideravelmente as capacidades de desempenho de pesados dentro e fora da 

estrada. Carga, torque, velocidade e controle do equipamento através de projetos inovadores de drivetrain. 

Esses projetos mudaram e aumentaram os requisitos dos lubrificantes, para oferecer este maior nível de 

desempenho, aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais.  

Os principais benefícios do Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 são:  

Características Principais Vantagens e Benefícios 

Estabilidade térmica excecional e resistência à 
oxidação a alta temperatura  

Longa engrenagem e vida útil devido a mínimos 
depósitos 

Excelente proteção contra baixa velocidade / alto 
torque  

Maior capacidade de carga  

Desgaste e pontuação de alta velocidade  
Redução dos custos de manutenção e longa vida útil do 
equipamento  

Estabilidade de cisalhamento excecional  Condições de operação para evitar o desgaste  

Excelente fluidez a baixa temperatura versus óleos 
minerais 

Redução do desgaste e facilidade de arranque 

Boa resistência à formação de espuma  
Mantém a resistência do processo para uma 
lubrificação confiável  
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Aplicações 

Recomendado por ExxonMobil para o uso em:  

• Transmissões manuais pesadas, eixos e unidades finais que requerem performance API GL-5 e Scania 

STO 1: 0 e 2: 0 A  

• Em camiões e pesados: autocarros e carrinhas  

• Camiões pesados e pesados na estrada: autocarros e carrinhas 

• Indústrias: construção, mineração, pedreiras e agricultura 

• Outras unidades de engrenagens industriais de serviço pesado, que operam em condições onde 

prevalecem a alta velocidade / carga de choque, alta velocidade / baixo torque e/ou velocidade baixa / 

alta 

• Recomendado para equipamentos como engrenagens de redução de guincho e unidades de 

transmissão de propulsão de veículos de esteira, que estão expostas a temperaturas severas.  

• Não recomendado para aplicações que exigem desempenho de API GL-4  

• Não se destina a transmissões automáticas, manuais ou semiautomáticas para os quais o óleo do motor 

ou os fluidos de transmissão automática são recomendados 
 

Especificações e aprovações 

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W140 tem as seguintes aprovações de construtores 

Scania STO 2:0 A 

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W140 satisfaz ou excede os requisitos de 

API GL-5 

Scania STO 1:0 
 

Características Típicas 

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W140 

SAE  75W140 

Viscosidade, cSt @ 40°C (ASTM D 445) 182 

Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445) 25 

Índice de Viscosidade, ASTM D 2270 170 

Ponto de Fluidez, ºC, ASTM D 97 -45 

Ponto de inflamação, ºC, ASTM D 92 203 

Densidade @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.89 



Lubrigrupo II - Comércio e Distribuição de Lubrificantes, S.A 

Registo na C.R.C. de Viseu Nº509706169 

Morada Postal: Estrada Nacional 1 (IC2), 2420-195 Barracão, Colmeias (Leiria) NIF: 509706169 

 

 

 

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) 253 195 794 

+(351) 932 255 111 

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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