
 

 
 
 
 
 
 

 
Delvac 1 LE 5W30 demonstrează economii de combustibil  
de 4,5% 

București, România 
Transport intern – Mercedes Benz Sprinter 
 
Situația și obiective 
 
Clientul nostru este o companie de transport intern cu o flotă de 
nouă vehicule comerciale de tipul Mercedes Sprinter 313 CDI. 
Lubrifiantul de motor folosit inițial a fost Mobil Delvac XHP LE 
10W40, cu un interval al schimbului de ulei de 30.000 km. 
Fiecare vehicul este condus cca. 80.000 km pe an. Compania 
utilizează sistemul GPS – flotă pentru a monitoriza consumul de 
combustibil. 
Scopul proiectului a fost confirmarea beneficiilor datorate trecerii 
la lubrifiantul Mobil Delvac 1 LE 5W30 prin reducerea consumului 
de combustibil și prin creșterea intervalului dintre două schimburi 
succesive de ulei pentru întreaga flotă. 
 
 
 
 
Recomandări și soluții 
 
În urma unor consultări a Centrului de Resurse Mobil Delvac și a 
unor evaluări cuprinzătoare realizate împreună cu managerul 
flotei, s-a luat decizia să se schimbe uleiul de motor  folosit  cu 
un lubrifiant în întregime sintetic Mobil Delvac 1 LE 5W30 și să 
se măreasca schimburile de ulei de la 30.000 km la 40.000 km.  
Această decizie s-a luat pentru a putea beneficia de posibilele 
avantaje datorate utilizării acestui produs sintetic: extinderea 
intervalului dintre schimburi de ulei, protecția sistemului de 
reducere a emisiilor, posibilitatea economiei de combustibil. În 
plus, cu această ocazie proprietarul companiei a găsit foarte 
importantă și încercarea de a prelungi durata de viață a 
motoarelor vehiculelor prin utilizarea unui lubrifiant în întregime 
sintetic. 

 
Rezultate și beneficii 
 
Ca urmare a trecerii la Mobil Delvac 1 LE 5W30 la patru 
dintre vehiculele comerciale și în urma monitorizării 
comportamentului acestora pe perioada efectuării a 50.000 
km, am reușit să demonstrăm o economie de combustibil de 
4,5%. 
În plus față de aceste economii, clientul s-a putut bucura și 
de extinderea intervalului dintre două schimburi de ulei, 
reduceri la costurile de mentenanță, personal și piese, 
precum și reduceri ale perioadelor de staţionare ale 
vehiculelor cu revizia. 
Aceste rezultate au adus economii de 600 euro/vehicul/an. 

Pentru mai multe informații despre Mobil 

Delvac 1 și alți lubrifianți Mobil Delvac, vă 

rugăm să sunați distribuitorul local de 

lubrifianți Mobil pentru vehicule comericale la 

0264 413372 sau vizitați  

www.starlubricants.ro 

 

Toate mărcile utilizate sunt mărci sau mărci înregistrate ale 
Exxon Mobil Corporation sau a subsidiarelor acestuia cu 
excepția indicațiilor în sens contrar. 
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