
          
 

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 
Syntetický speciální motorový olej 
 
Popis 
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 je plně syntetický motorový olej , který zajišťuje dlouhou 
životnost motorů mnoha typů a kategorií vozidel, se zvýšenou ochranou v širokém rozsahu teplot.  
 
 
Vlastnosti a výhody 
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 byl extenzivně testován a proto dává jistotu zajištění vysoké 
výkonnosti pro váš motor. Hlavní vlastnosti a výhody zahrnují: 

· Zvýšená ochrana proti vysoké teplotě 
· Vylepšené vlastnosti pro studené starty 
· Vysoká schopnost udržet čistotu motoru a omezit tvorbu kalů 
· Zvýšená ochrana proti opotřebení motoru 
· Pomáhá ke snížení spotřeby paliva ( dle ACEA A5/B5 ) 

 
Použití 
Oleje Mobil Super 3000 jsou formulovány tak, aby zajistily maximální možnou ochranu motoru nad 
rámec vlastností minerálních a polosyntetických olejů splňujících obdobné specifikace. 
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 byl navržen primárně ke splnění požadavků norem Ford 
WSS-M2C913-C a WSS- M2C913-D, ale je vhodný také všude tam, kde viskozitní a výkonnostní 
normy tohoto produktu odpovídají požadavkům výrobce daného vozidla na nízkoviskozní oleje HTHS 
a kde je třeba spolehlivý, extra výkonný produkt. 
 
Klasifikace a specifikace 

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 splňuje 
následující klasifikace/specifikace: 

 

ACEA A5/B5 
API SL/CF 
FORD WSS-M2C913-C a WSS M2C913-D 
 
Charakteristické vlastnosti 

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30  
SAE třída  5W-30 
Viskozita ASTM D 445   
   cSt při 40°C  53 
   cSt při 100°C  9,8 
Síranový popel, wt%, ASTM D 874 0,8 
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97  -39 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92   192 
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052  0,85 
 
Zdraví a bezpečnost 
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví. 
BL je k dispozici na požádání.Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. 
   
Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé 
z jejích poboček. 

 


