
          
 

Mobil 1™  FS 0W-40 
 

Pokrokový plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality 
 
Popis produktu 
Mobil 1™ je přední světová značka syntetických motorových olejů zaručujících vynikající výkon a 
ochranu motorů. 
Mobil 1™ FS 0W-40 je plně syntetický motorový olej navržený pro nejnovější benzínové a naftové 
motory (bez filtru pevných částic DPF) pokrokovou technologií zaručující vynikající výkon který 
poskytuje motoru maximální čistící schopnosti, ochranu proti opotřebení a celkově zlepšuje jeho chod.  
Mobil 1™ FS 0W-40 udržuje motor tak, že běží jako nový za všech jízdních podmínek. 
 
 

Vlastnosti a výhody 
Mobil 1™ FS 0W-40 je vyroben z patentované směsi ultra vysoce výkonných syntetických 
základových olejů, doplněných přesně vyváženým systémem komponent. 

• Splňuje nebo překračuje nejnovější výrobců OEM a průmyslová schválení. 

• Poskytuje vynikající celkovou výkonnost. 
• Má vynikající schopnosti mazání za nízkých teplot pro rychlou ochranu motoru při rozjezdu. 

• Má lepší třecí vlastnosti, které pomáhají snížit spotřebu paliva. 
• Poskytuje rychlou ochranu pro snížení opotřebení motoru i v extrémních jízdních podmínkách. 

• Poskytuje výjimečnou čisticí schopnost pro špinavé motory. 
 
 

Použití 
• Díky rozsáhlé kooperativní vývojové práci s významnými výrobci a použití nejnovější 

technologie mazání je Mobil 1™ FS 0W-40 doporučen pro mnoho druhů moderních vozidel, 
kde tyto vlastnosti pomáhají zajistit nepřekonatelný výkon i za velmi náročných jízdních 
podmínek. 

• Nejnovější technologie motorů včetně motorů s turbodmychadly, přímým vstřikováním paliva, 
dieselové motory (bez DPF) a hybridy 

• Vysoce výkonné motory 
• Většina provozních podmínek, od mírných až po extrémní 

• Vždy se poraďte se svým návodem k obsluze a zkontrolujte doporučenou viskozitní třídu a 
specifikace pro konkrétní vozidlo. 

 
 
Klasifikace a specifikace 
 

Mobil 1™ FS 0W-40 splňuje následující 
klasifikace/specifikace: 

 

ACEA  A3/B3, A3/B4 
API SN, SM, SL, SJ, CF 
 

Mobil 1™ FS 0W-40 má následující schválení:  

MB 229.3/229.5 
Porsche A 40 
Volkswagen 502.00/505.00/503.01 

 
 
 



Charakteristické vlastnosti 
 
 

Mobil 1™ FS 0W-40  

Viskozita ASTM D 445   
                        cSt při 40°C  70,8 

cSt při 100°C  12,9 
Viskozitní index ASTM D 2270 186 
Dynamická viskozita při -40°C ASTM D 4684 21600 
Síranový popel, hm. % ASTN D 874   1,34 
HTHS viskozita, cSt při 150°C, ASTM D 4683 3,6 
TBN  ASTM D2896 12,6 
Fosfor wt% ASTM D 4981 0,1 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92  226 
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052  0,846 
 

 
Zdraví a bezpečnost 
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.  Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na 
ochranu životního prostředí.  

 
 
 
 
Logo Mobil, symbol Pegase a značka „Mobil 1“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation 
nebo některé z jejích poboček. 

 

 
 


