
 

 

Mobil Super 3000 XE 5W-30  
Moderní vysoce výkonný syntetický motorový olej 
 
 
Popis produktu 
 
Mobil Super 3000 XE 5W-30 je moderní vysoce výkonný syntetický olej s nízkým obsahem popela. Je navržen tak, 
aby motoru poskytoval vynikající čistící schopnosti, ochranu proti opotřebení, zlepšoval jeho výkon a především 
prodlužoval životnost a účinnost systémů pro snížení emisí jak u zážehových tak i vznětových motorů.  
 
 
Vlastnosti a výhody  
 
Mobil Super 3000 XE 5W-30 poskytuje následující výhody: 

• Pomáhá zajišťovat dlouhodobou účinnost systémů na snižování emisí u vznětových i zážehových motorů 
• Umožňuje provoz za zvýšených teplot bez zvyšování viskozity, oxidace a tepelného rozkladu 
• Výborné nízkoteplotní vlastnosti zajišťují dobrou startovatelnost za studena a okamžitou ochranu motoru  
• Vynikající tepelná a oxidační stabilita výrazně prodlužuje životnost oleje a jeho mazací vlastnosti 
• Nízká viskozita přispívá k lepší spotřebě paliva a snižování tvorby emisí 
• Vhodný jak pro vznětové, tak i zážehové motory osobních a lehkých užitkových vozidel 

 
 
Použití  
 
Mobil Super 3000 XE 5W-30 byl vyvinut dle nejnovějších požadavků významných výrobců vozidel a je kompatibilní 
s většinou nejnovějších filtrů pevných částic vznětových motorů tak i s katalyzátory zážehových motorů.  
Je doporučován pro nejmodernější typy automobilových motorů, zvláště pro výkonné zážehové i vznětové motory.  
Mobil Super 3000 XE 5W-30 nabízí vynikající výkonnost za velmi vysokých i velmi nízkých teplot a dlouhodobou 
ochranu motoru před opotřebením, tvorbou kalů a úsad. 
Mobil Super 3000 XE 5W-30 je specificky doporučen pro použití ve vozidlech Mercedes Benz (vyžadujících schválení  
MB 229.31 nebo 229.51), ve vozidlech  BMW (požadující Longlife Oil 04) a také vozidlech Volkswagen (vyžadujících 
schválení VW 502 00 / 505 00). 
Mobil Super 3000 XE 5W-30 je také určen pro použití v motorech Volkswagen TDI čerpadlo-tryska (se servisním 
intervalem : 15 000 km / 1 rok) vyžadujících normu VW 505 01 a pro Ford Galaxy 1.9L Turbo Diesel vyžadující VW 
505 01 nebo Ford WSS-M2C917-A schválení. 
Mobil Super 3000 XE 5W-30 je také vhodný pro aplikace vyžadující novou specifikaci General Motors / Opel / 
Vauxhall low ash specification. 
 
 
Klasifikace a specifikace  
 

Mobil Super 3000 XE 5W-30 spl ňuje následující klasifikace/specifikace:   
ACEA C3, A3/B3, A3/B4 
API SM/CF 
 

Mobil Super 3000 XE 5W-30 má následující schválení:  
MB 229.31 / 229.51 
BMW Longlife 04 
Ford WSS M2C 917A 
VW 502 00/ 505 00 / 505 01 



 

 

Charakteristické vlastnosti 
 

Mobil Super 3000 XE 5W-30  
SAE třída  5W-30 
Viskozita, ASTM D 445   

                        cSt p ři 40°C  68  
cSt p ři 100°C  11,9 

Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97  -36 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92  230 
Sulfátový popel hm%, ASTM D 874 0,8 
Fosfor 0,08 
Hustota p ři 15°C, kg/l, ASTM D 4052  0,85  
 
 
Zdraví a bezpe čnost  
 
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud 
bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je 
k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než 
stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem. 
 
Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Super 3000 XE  jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil 
Corporation nebo některé z jejích poboček. 
 


