
          
 

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 
 

Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality 
 
 
Popis produktu 
 
Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30 je vysoce výkonný motorový olej s nízkým obsahem popela 
navržený tak, aby splňoval náročné požadavky na prodlouženou životnost a přitom stále přispíval k 
vynikající čistotě motoru. Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 poskytuje vynikající výkon při vysokých i 
nízkých teplotách, poskytuje ochranu proti opotřebení a zlepšenou čistotu motoru. 

 
Klíčové vlastnosti a výhody: 
 
• Prodloužený servisní interval dle požadavků VW, MB, BMW 
• Kompatibilita s filtry pevných částic a katalyzátory 
• Poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení při vysokých a nízkých teplotách 
• Zlepšená vnitřní čistota motoru pro zachování účinnosti motoru po celou dobu životnosti vozidla 
• Rychlá cirkulace oleje a ochrana motoru 
 

Použití 
 
Tento produkt se doporučuje pro použití ve vozidlech Volkswagen a široké řadě evropských 
automobilů a lehkých užitkových vozidel, jako jsou BMW, Mercedes, se specifikacemi oleje postavené 
na základně normy ACEA C3. 
 
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 byl navržen tak, aby splňoval požadavky moderních (Euro 6 nebo 
starší) vznětových a benzínových motorů s turbovstřikováním vybavených částicovými filtry nebo 
katalyzátory. Olej je také doporučen pro mnoho osobních vozidel BMW a MB. 
      • Volkswagen osobní a lehká užitková vozidla nebo dodávky (splňuje potřeby nejnovějších 
požadavků koncernu VW, kde je vyžadován prodloužený proběh). Tento motorový olej je také 
doporučen pro mnoho vozidel BMW a MB. 

• Osobní automobily a lehká užitková vozidla nebo dodávky vyžadující ACEA C3 pro kompatibilitu   
s GPF nebo DPF. 

      • Benzínové a naftové motory s filtry pevných částic (DPF) a katalyzátory. 
      • Normální až příležitostně náročné provozní podmínky (včetně jízdních podmínek ve městě). 
 

Klasifikace a specifikace 
 

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30  splňuje 
nebo překračuje požadavky: 

 

API SN 
 
 

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30  má 
následující schválení: 

 

Volkswagen 504.00 / 507.00 

MB-Approval  229.51 / 229.31 

BMW  Longlife 04 

Porsche C30 
 

 



Charakteristické vlastnosti 
 

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30  

SAE třída 5W-30 
Viskozita, ASTM D 445   

                 cSt při 40°C  65,5 
cSt při 100°C  11,65 

Obsah fosforu  0,08 
Sulfátový popel %hm, ASTM D 874  0,8 
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97  -45 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92  236 
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052  0,852 

 
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 V“ jsou obchodními značkami společnosti 
ExxonMobil Corporation nebo některé z jejích poboček. 

 

 
 

 


