
iComparat co Mobil DTE 20 în aplicații hidraulice standard, în condiții controlate.
iiComparat cu Nuto H, un ulei mineral convențional cu un index de vâscozitate în jur de 100,  cu proprietăți anti-uzură, ce conține zinc, 
care îndeplinește cel puțin condițiile ISO 1158 (L-HM) și/sau DIN 51524-2 (tip HLP).
iiiComparat cu Mobilgear 600 XP 460, un ulei mineral convențional de același grad de vâscozitate, într-o aplicație de angrenaje.
ivRezultatele se referă numai la performanța fluidului într-un compresor cu șurub rotativ.

Afirmațiile referitoare la durata de viață și eficiență sunt bazate pe o utilizare normală a produsului în sisteme hidraulice și nu pot fi 
realizate în alte circumstanțe.realizate în alte circumstanțe.

Rezultatele pot varia în dependență de condițiile de operare și echipament.  Toate acțiunile trebuie să respecte instrucțiunile utilajului, 
înaintea alegerii finale a lubrifiantului.

©2020 ExxonMobil Corporation. Mărcile folosite sunt mărci înregistrate ale Exxon Mobil Corporation sau ale uneia dintre subsidiarele acesteia.
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