
          
 

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 
 

Syntetický motorový olej s prodlouženým intervalem výměny pro 
vozidla koncernu VW-Audi  
 
Popis produktu 
 
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 je vysoce výkonný plně syntetický olej pro zážehové a lehké 
vznětové motory navržený tak, aby splňoval náročné požadavky na prodloužení intervalů výměn a 
významně přispíval k úsporám paliva a k čistotě motoru. 
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 je koncipován podle nejmodernějších požadavků skupiny VW-
Audi.  
 
Vlastnosti a výhody 
 
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 nabízí následující vlastnosti a výhody: 
· Plně syntetická receptura prodlužuje interval výměny oleje u vozidel VW-Audi využívajících 

harmonogram prodloužených servisních intervalů (WIV) 
až na 18 000 mil/30 000 km u vozů se zážehovým motorem (*) 
až na 30 000 mil/50,000 km u vozů se vznětovým motorem (*) 
až na 18 000 mil/30 000 km u lehkých komerčních vozidel (*) 
* nebo 2 roky, podle toho, co nastane dříve 

· Nízká viskozita zvyšuje úspory paliva a snižuje množství výfukových plynů  
· Vynikající tekutost za nízkých teplot zajišťuje rychlý oběh a ochranu proti opotřebení při startování, 

a to hlavně za studena  
· Vynikající oxidační a tepelná stabilita chrání při expozici vysokým teplotám a intenzivnímu provozu  
· Prodloužení intervalů výměny oleje snižuje spotřebu nového oleje a nároky na likvidaci použitého 

oleje, čímž přispívá k šetření životního prostředí 
 
Použití 
 
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 by měl sloužit pro servisní zásahy nebo pro doplňování oleje do 
vozidel skupiny VW-Audi, která používají harmonogram prodloužených servisních intervalů a vyžadují 
schválený olej VW třídy VW 503 00, 506 00 nebo 506 01. Tato vozidla používají olej této třídy jako 
prvonáplň od výrobce.  
 
Klasifikace a specifikace 
 
Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 má schválení:  VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01 
 
 
Charakteristické vlastnosti 
 

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30  
SAE stupeň 0W-30 
Viskozita, ASTM D 445  
cSt při 40°C 53 
cSt při 100°C 9,6 
Viskozitní index, ASTM D 2270 167 
Síranový popel, hm. %,  ASTM D 874 1,3 
TBN, mg KOH/g,  ASTM D 2896 10,1 



Bod tuhnutí, °C,  ASTM D 97 -39 
Bod vzplanutí, °C,  ASTM D 92  223 
Hustota při 15°C kg/l,  ASTM D 4052 0,856 
 
 
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 a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé 
z jejích poboček. 

 

 
 
 


