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Mobil Delvac 1 ATF 
Fluido sintético de última geração para transmissões automáticas 
 

Descrição 

Mobil Delvac 1 ATF é um lubrificante totalmente sintético recomendado pela Allison Transmission, Inc. conforme as 

especificações Allison TES-295. Este óleo foi desenvolvido para atender as necessidades específicas das modernas 

transmissões automáticas. A natureza do seu óleo, de base sintética, oferece um excelente desempenho, mesmo sob 

as mais severas condições de operação. Ele oferece um desempenho excelente de todo o conjunto da transmissão e 

uma mudança de velocidades excecionalmente suave. Em comparação com os fluidos de transmissão convencionais, o 

índice de viscosidade inerente e estabilidade do Mobil Delvac 1 ATF protege contra degradação térmica a alta 

temperatura de operação, além de oferecer um excelente desempenho em temperaturas abaixo de zero graus. 

 

Vantagens e Benefícios 

Mobil Delvac 1 ATF já demonstrou as seguintes qualidades: permite intervalos de mudança prolongados, a longo prazo 

conserva as características de atrito, tem a capacidade de operar em temperaturas extremamente baixas, melhora a 

durabilidade e a limpeza da transmissão. 

As principais propriedades e os benefícios são: 

Propriedades Vantagens e Potenciais Benefícios 

Propriedades friccionais a longo prazo melhoradas 
Melhora e prolonga a eficiência da transmissão, permite 
uma suave mudança de velocidades 

Notável estabilidade térmica e à oxidação 
Mantém as transmissões limpas prolongando-lhes a sua 
vida e oferecendo melhor desempenho mesmo em 
condições operacionais severas 

Notável resistência do filme lubrificante e propriedades 
anti desgaste 

Significativa redução de desgaste e prolongamento da 
vida da transmissão 

Excelente fluidez a baixa temperatura 
Proporciona uma pronta e fiável lubrificação a 
temperaturas ambiente muito frias, podendo chegar a -
54ºC. 

Excecional estabilidade ao cisalhamento 
Retém a viscosidade mesmo sob as mais severas 
condições operacionais de serviço pesado e 
temperaturas elevadas de operação 

Compatível com outros fluidos minerais ATF e todos os 
materiais comuns utilizados nos vedantes 

Reduz a probabilidade de ocorrências de atestos de 
emergência e excelente controlo de fugas 
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Aplicações 

Mobil Delvac 1 ATF é recomendado pela ExxonMobil para utilização em camiões, autocarros, automóveis ligeiros, 

comerciais ligeiros e outros veículos modernos que exijam nível de performance Allison TES-295. 

 
Especificações e aprovações 

Mobil Delvac 1 ATF possui as seguintes homologações dos construtores: 

Allison TES-295 (AN - 051005) X 

Allison TES-468 X 

MB 236.91 X 

ZF TE-ML 04D/ 14C/ 16M/ 20C X 

Voith Turbo H55.633639 X 

Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013 & 018  Extended Drain X 

 
Características Típicas 

Mobil Delvac 1 ATF  

Viscosidade, cSt @ 40°C (ASTM D 445) 39 

Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445) 7.3 

Viscosidade Brookfield ASTM D 5293, -cP @ -40 ºC 8400 

Índice de Viscosidade, ASTM D 2270 168 

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D 97 -54 

Ponto de Inflamação, °C, ASTM D 92 236 

Densidade @15ºC, kg/l, ASTM D 4052 0.85 

Cor Vermelho 
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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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