
 

 

 
Mobil Super 3000 X1 5W-40 
Vysoce kvalitní pln ě syntetický motorový olej pro osobní automobily  
 
 
Popis produktu 
 
Nová řada olejů Mobil Super 3000 představuje vysoce kvalitní syntetické motorové oleje, navržené tak, aby zajistily 
vysokou úroveň ochrany a výkonu. 
 
Vlastnosti a výhody  
 
Použití oleje řady  Mobil Super 3000 umožní získat z motoru Vašeho vozu ten nejlepší výkon.  
 
Mobil Super 3000 X1 5W-40 nabízí: 
 

• Vynikající ochranu proti opotřebení 
• Vynikající čistotu motoru 
• Vynikající ochranu při vysokých teplotách 
• Vynikající ochranu za nízkých teplot 

 
Použití  
 
Řada Mobil Super 3000 je formulována tak, aby zajistila vynikající ochranu motoru v porovnání s konvenčními nebo 
polosyntetickými oleji.  Olej řady Mobil Super 3000 jsou doporučeny pro případy vysokého a častého namáhání 
motoru, kde zabraňují poškození motoru.  
 

• Téměř veškeré typy motorů 
• Zážehové i vznětové motory 
• Osobní automobily, SUV, lehké nákladní automobily a dodávky 
• Vhodné pro dálkovou dopravu i pro městský způsob ježdění start – stop 
• Pro časté náročné provozní podmínky 
• Pro motory s turbodmychadlem i pro přímé vstřikování 
• Vysoce výkonné motory 

 
Vždy zkontrolujte doporučenou viskozitní třídu a specifikace určené pro konkrétní vozidlo. 
 
 
Klasifikace a specifikace  
 
Mobil Super 3000 X1 5W-40 spl ňuje následující klasifikace/specifikace:   
API SM/SL/SJ/CF 
ACEA A3/B3 
ACEA A3/B4 
 
 
Mobil Super 3000 X1 5W-40  má následující schválení:  
Opel  GM-LL-B-025 
Mercedes Benz 229.3 
VW 502 00/505 00 
Porsche A 40 
Peugeot/Citroën  B71 2296 
BMW Longlife Oil 01 
 
 



 

 

 
 
Charakteristické vlastnosti 
 
Mobil Super 3000 X1 5W-40  
SAE třída  5W-40 
Viskozita, ASTM D 445   

                        cSt p ři 40°C  83,2 
cSt p ři 100°C  14,1  

Obsah sulfátového popela, % hm., ASTM D 874 1,0 
Obsah fosforu 0,09 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92  220 
Hustota p ři 15°C, kg/l, ASTM D 4052  0,85  
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97  -39  
  
 
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 Mobil Super jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation 
nebo některé z jejích poboček. 
 
 


