
          
 

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 
 

Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality 

 
Popis produktu 
 
Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 je plně syntetický motorový olej, který je  speciálně vyvinut pro 
splnění nejnovějších požadavků Peugeot Citroën Automobiles dle předpisu B71 2312. 
Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 vykazuje úsporu paliva versus aktuální Mobil Super 3000 
Formula P 5W-30. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 je vysoce výkonný motorový olej, který  má 
nízký obsah popela. Je navržený tak, aby pomohl prodloužit životnost a udržovat účinnost vozu, 
výfukového systému a systémů redukce emisí u automobilů s benzínovým a naftovým pohonem. 
 
 

Vlastnosti a výhody  
 
Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 nabízí vysoký výkon a poskytuje vysokou ochranu proti 
opotřebení při vysokých i nízkých teplotách. Hlavní přednosti jsou následující: 
 

• Nízký obsah popela, nízký obsah fosforu a síry pomáhá prodloužit životnost a zvýšit účinnost 
systému snížení emisí v obou systémech – benzínových i naftových. 

• Plně kompaktibilní s redukčními systémy emisí DPF a katalytickými konventory. 

• Přispívá k dosažení úspory paliva (dle ACEA C2). 
• Poskytuje vynikající tekutost při velmi nízkých teplotách, čímž umožňuje lehké zimní starty bez 

opotřebení díky rychlému promazání motoru. 

• Vysoká ochrana proti opotřebení během provozu. 

• Aktivní čistící aditiva redukující usazeniny a hromadění nečistot, umožní dlouhou životnost a 
čistotu motoru. 
 

 

Použití 
 
Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 lze použít pro všechny dieselové a benzínové motory vyžadují 
motorový olej dle předpisu Peugeot Citroën B71 2312. 
Není doporučován pro dvoutaktní nebo letecké motory, pokud není výslovně doporučen výrobcem. 
 
 

Klasifikace a specifikace 
 

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 splňuje 
následující klasifikace/specifikace: 

 

ACEA C2 
 
 

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 má 
následující povolení výrobců: 

 

PSA – Peugeot Citroën Automobiles PSA B71 2312 

 
 
 
 



Charakteristické vlastnosti 
 

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30  
Viskozita, ASTM D 445   

              cSt při 40°C  51,8 
cSt při 100°C  9,7 

Obsah fosforu  0,06 
Sulfátový popel %hm, ASTM D 874  0,5 
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97  -42 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92  234 
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052  0,84 
 
 

 
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 Super 3000 Formula P “ jsou obchodními značkami společnosti 
ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček. 

 

 
 
 


