
          
 

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 
 
Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality 
 
Popis produktu 
 
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 je plně syntetický, motorový olej nejvyšší kvality. Jedná se o 
moderní, vysoce výkonný nízkopopelnatý produkt, který je vytvořen pro to, aby byl schopen efektivně 
mazat systémy redukující emise v benzínových i naftových motorech a aby prodloužil životnost těchto 
systémů – filtrů pevných částic a katalytických konvertorů. 
(ESP = emmision system protection – systém ochrany před emisemi) 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 nabízí následující výhody: 
 

· Prodloužený servisní interval 
· Zvýšená ekonomičnost spotřeby paliva 
· Zvýšená vnitřní čistota motoru a prodloužení životnosti motoru 
· Rychlé promazání a ochrana motoru 

 
Použití 
 
Olej Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 byl vyvinut, aby splnil nejnovější specifikace výrobců vozidel 
a motorů VW / Audi skupiny, kde je požadován prodloužený interval výměny, který je určován 
elektronickou servisní indikací VW- dle předpisu prodlouženého intervalu výměny VW. 
 
Klasifikace a specifikace 
 
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 splňuje 
následující klasifikace/specifikace: 

 

ACEA C2/C3 
 
 
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 má 
následující povolení výrobců: 

 

Volkswagen 504.00 / 507.00 
Porsche C30 
 
Charakteristické vlastnosti 
 
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30  
SAE třída 5W-30 
Viskozita, ASTM D 445   

                        cSt při 40°C  72,8 
cSt při 100°C  12,1 

Obsah fosforu  0,08 
Sulfátový popel %hm, ASTM D 874  0,6 
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97  -45 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92  254 
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, 
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. 

 

 
 
 


