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Mobil Delvac 1 5W-40 
Óleo de Elevadíssima Qualidade para Serviço Severo em Motores Diesel 
 
Descrição 

O Mobil Delvac 1 5W-40 é um óleo 100% sintético de qualidade superior, para serviço severo em motores Diesel, 

especialmente formulado para prolongar a durabilidade do motor e proporcionar elevados intervalos entre mudanças 

e excelentes economias de consumo de combustível nos motores Diesel modernos funcionando em aplicações severas. 

Mobil Delvac 1 é produzido com o recurso a avançada tecnologia, com vista à obtenção um excecional desempenho 

nos modernos motores com baixos níveis de emissões, incluindo as versões com arrefecedores intermédios do ar de 

admissão, assim como em motores mais antigos, mas com um bom histórico de manutenção. O Mobil Delvac 1 5W-40 

é recomendado para utilização numa ampla gama de aplicações com condições e ambientes de operação severas, tais 

como em veículos de transporte rodoviário, equipamento mineiro todo-o-terreno, máquinas de construção e 

equipamento agrícola diverso. Mobil Delvac 1 satisfaz também a especificação API SL, para utilização em motores a 

gasolina em frotas mistas. 

O imbatível desempenho do Mobil Delvac 1 5W-40 é o resultado de um extenso trabalho de desenvolvimento conjunto 

entre construtores de equipamentos e a aplicação da mais avançada tecnologia de lubrificantes. Como resultado desta 

estreita colaboração, Mobil Delvac 1 satisfaz ou excede as mais recentes especificações do sector para óleos para 

motores Diesel (API, ACEA, JASO, e Especificações Globais), assim como os requisitos da quase totalidade dos principais 

construtores de motores americanos, europeus e japoneses. 

 

Vantagens e Benefícios 

A maior parte dos modernos motores Diesel de baixos níveis de emissões produzem elevados níveis de fuligem e 

funcionam a temperaturas superiores às dos motores mais antigos. Estes fenómenos exigem a utilização de 

lubrificantes de desempenho superior. A atual construção dos motores – com tolerâncias de fabrico mais reduzidas – 

permite reduzir o consumo de óleo e aumentar os intervalos entre mudanças, com vista a compensar a degradação ou 

o consumo dos aditivos. Os segmentos superiores dos êmbolos – localizados muito perto da coroa do êmbolo – 

conduzem a que a película do óleo fique mais próxima da câmara de combustão, sujeitando o óleo a uma elevada carga 

térmica. Mobil Delvac 1 mantém o seu superior desempenho a temperaturas significativamente mais elevadas, quando 

comparado com os restantes óleos de alto rendimento para motores Diesel. O Móbil Delvac 1 é totalmente compatível 

com os óleos convencionais.  
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De entre os seus benefícios, destacam-se: 

Propriedades Vantagens e Potenciais Benefícios 

Satisfaz ou excede as mais exigentes especificações dos 
construtores de equipamento 

Um só óleo para frotas mistas gasolina/Diesel 

Imbatível estabilidade às cargas térmicas e à oxidação 
Reduzida acumulação de lamas a baixas temperaturas e 
de formação de depósitos a altas temperaturas 

Maior resistência da película de óleo a altas 
temperaturas 

Redução da abrasão e da vidragem dos cilindros e 
camisas dos motores 

Maior resistência inerente aos esforços de corte (com a 
consequente manutenção do índice de viscosidade) 

Proteção contra o desgaste e redução do consume de 
óleo; manutenção da viscosidade em serviços severos de 
alta temperatura 

Avançada formulação e controlo da viscosidade Maior economia do consumo de combustível 

Reduzida volatilidade Redução do consumo de óleo 

Excecional fluidez a baixas temperaturas 
Maior facilidade do arranque do motor e menor desgaste 
dos componentes 

Melhor reserva da alcalinidade (TBN) 
Maior controlo dos depósitos e maiores intervalos entre 
mudanças 

Superior resistência à corrosão 
Maior durabilidade das superfícies críticas sujeitas a 
desgaste 

Maiores intervalos entre mudanças de óleo 
Maior eficiência operacional e menores custos de 
operação 

Compatibilidade com os componentes dos motores 
Maior durabilidade das juntas e vedantes e intervalos de 
serviço mais prolongados 

 

 

Aplicações 

O Mobil Delvac 1 5W-40 é recomendado para todas as aplicações Diesel de elevado desempenho, incluindo os motores 

de baixos níveis de emissões equipados com Recirculação de Gases de Escape (EGR). Estas aplicações incluem: 

• Motores operando em condições de velocidade elevada/cargas elevadas ou em regime de arranque e paragem 

frequentes 

• Motores em veículos de estaleiro operando em condições de baixa velocidade/cargas elevadas 

• A quase totalidade de equipamento com motores Diesel de fabricantes americanos, europeus e japoneses 

• Motores a gasolina de alto desempenho e frotas mistas gasolina e diesel 

• Equipamento de refrigeração 
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Especificações e aprovações 

O Mobil Delvac 1 5W-40 satisfaz ou excede as seguintes especificações: 

API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ X 

ACEA E7/E4 X 

Cummins CES 20078/20077/20076/20075 X 

Ford WSS-M2C171-D X 

Renault Trucks RXD X 

Global DHD-1 X 

JASO DH-1 X 

ISUZU DEO (sem Veículos Equipados DPD) X 

 

O Mobil Delvac 1 5W-40 possui as seguintes homologações: 

Detroit  Especificação Fluidos 93K214 X 

MB-Approval 235.28 X 

MB-Approval 228.5 X 

Scania LDF X 

Voith Retarder Oil Class B X 

Volvo VDS-3, VDS-2 X 

 

O Mobil Delvac 1 5W-40 é recomendado pela ExxonMobil para aplicações que exijam: 

API CG-4/CF-4/CF X 

Caterpillar ECF-1-a X 

Cummins CES 20072/20071 X 

ACEA E5/ E3 X 

MACK EO-N X 
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Características Típicas 

Mobil Delvac 1 5W-40 

Grau SAE 5W-40 

Viscosidade, cSt @ 40°C (ASTM D 445) 102 

Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445) 14.8 

Índice de viscosidade, ASTM D 2270 151 

Cinzas sulfatadas,% peso, ASTM D 874 1.35 

Total Base Number (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896 12 

Ponto de Fluidez, ºC, ASTM D 97 -45 

Ponto de inflamação, °C, ASTM D 92 226 

Densidade @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.854 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) 253 331 590 

+(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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