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Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 
Óleo lubrificante para Transmissões manuais de veículos automóveis 
 

Descrição 

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 é um lubrificante de alta performance para transmissões manuais, 

formulado para as mais recentes transmissões manuais Europeias em serviço intensivo, que são usados em veículos 

para serviços leve ou pesados. Este óleo de transmissão é uma mistura de óleos sintéticos, que permitem uma excelente 

fluidez a baixa temperatura e uma boa manutenção da viscosidade a alta temperatura, com um sistema de aditivos 

concebido para facilitar as mudanças de velocidade. O Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 foi formulado com 

uma reserva de eficiência para proteger as aplicações que exigem a especificação API GL-4 e, mais especificamente 

para as transmissões modernas que necessitem das aprovações ZF TE-ML 02L e / ou MAN 341 Typ Z4, aprovações que 

vieram substituir as anteriores ZF TE-ML 02D e MAN 341 Typ Z3. 

 

Vantagens e Benefícios 

As modernas tecnologias têm melhorado bastante o desempenho de veículos rodoviários em termos de carga, 

velocidade, controle e confiabilidade graças aos novos modelos de transmissões. As exigências dos lubrificantes 

evoluíram para proporcionar melhores níveis de desempenho ao estenderem os intervalos de mudança. É essencial em 

aplicações de uso intensivo que o controle de atrito, a redução do desgaste, a estabilidade térmica, a resistência ao 

cisalhamento, a ferrugem e corrosão assim com a protecção das articulações sejam perfeitamente equilibrados, pois a 

longevidade das engrenagens e sincronizadores, a facilidade da mudança de velocidades e a capacidade de carga disso 

dependem. O Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 proporciona um excelente desempenho, tanto para as 

modernas transmissões como para os antigos modelos de transmissões manuais. 

As principais vantagens são: 

Propriedades Vantagens e Potenciais Benefícios 

Excelente proteção contra a formação de depósitos e 
vernizes 

Ajuda a prolongar os intervalos de drenagem, 
manutenção e protege as articulações 

Excelente resistência ao cisalhamento 
Mantém a viscosidade e a resistência do filme do óleo 
mesmo em serviço severo 

Excelente proteção contra a corrosão do cobre e das suas 
ligas 

Vida prolongada dos sincronizadores e passagens de 
caixa mais suaves 

Boa fluidez a baixa temperatura 
Arranques mais fáceis, mudança de velocidades a frio 
mais fáceis 

Excelente proteção anti desgaste, capacidade de carga e 
excelente resistência às pressões extremas 

Assegura um menor desgaste em condições de utilização 
difíceis ao longo da vida da transmissão reduzindo os 
custos de manutenção associados 

Boa estabilidade térmica e resistência à oxidação a altas 
temperaturas 

Ajuda a prolongar os intervalos de mudança e de 
manutenção, diminuindo os custos de manutenção 

Maior capacidade de serviço Menores custos operacionais e maior produtividade 
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Aplicações 

Recomendado pela ExxonMobil para uma utilização em: 

• Todas as transmissões manuais fortemente solicitadas que requeiram um lubrificante com um nível de 

performance API GL 4 ou que responda às homologações ZF TE-ML 02L e/ou MAN 341 Type Z4 

• Veículos utilitários, pesados, autocarros e veículos de passageiros 

• Veículos em garantia ou com período de mudança de óleo prolongada 

 

Especificações e aprovações 

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 está homologado pelos seguintes construtores: 

ZF TE-ML 01L X 

ZF TE-ML 02L X 

ZF TE-ML 16K X 

MAN 341 Type E3 X 

MAN 341 Typ Z4 X 

 
 

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 está recomendado pela Mobil nas aplicações que exigem: 

API GL 4 X 

ZF TE-ML 08 X 

 

Características Típicas 

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 

Grau SAE 75W-80 

Viscosidade, cSt @ 40°C (ASTM D 445) 55.7 

Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445) 9.5 

Índice de Viscosidade, ASTM D 2270 155 

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D 97 -42 

Ponto de Inflamação, °C, ASTM D 92 234 

Densidade @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.858 
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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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