
          

Mobil Super 3000 XE 5W-30 
Syntetický nízkopopelnatý motorový olej 

 

Popis 
Mobil Super 3000 XE 5W-30 je syntetický, vysoce výkonný motorový olej s nízkým obsahem popela 
koncipovaný k prodloužení životnosti a k udržení účinnosti automobilových systémů k redukci emisí 

ve výfukových plynech, a to u automobilů s dieselovými i benzínovými pohonnými jednotkami. 
 

Vlastnosti a výhody  
 Pomáhá udržet účinnost systémů k redukci emisí ve výfukových plynech u automobilů 

s dieselovými i benzínovými jednotkami. 

 Umožňuje rozšířený provoz při zvýšených teplotách bez houstnutí a  selhávání oleje 

v důsledku oxidace. 

 Poskytuje excelentní tekutost při nízkých teplotách, čímž umožňuje snadný start v zimním 

období a rychlou cirkulaci oleje v celém motoru. 

 Je vhodný pro použití jak v benzínových, také v dieselových motorech osobních automobilů 

a lehkých komerčních automobilů. 

 

Použití 
Mobil Super 3000 XE 5W-30 byl vyvinut tak, aby splňoval nejnovější specifice pro motorové oleje, 
požadované hlavními výrobci automobilů, a je kompatibilní s nejnovější generací filtrů pevných 

částic  (DPF) a se všemi katalytickými konvertory (katalyzátory) benzínových motorů. 

Mobil Super 3000 XE 5W-30 nabízí excelentní výkon jak při velmi nízkých, tak při velmi vysokých 
provozních teplotách a poskytuje motorům dlouhodobou ochranu před opotřebením a před tvořením 

kalů a usazenin. 

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je speciálně doporučován pro používání ve vozidlech Mercedes-Benz 
(požadujících výrobkový atest MB 229.31, 229.51, 229.52), ve vozidlech BMW (požadujících 

Longlife Oil 04) a ve vozidlech Volkswagen (která požadují oleje, vyhovující normám VW 502 00 / 

505 00 / 505 01). 

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je také určen pro použití v motorech Volkswagen TDI se systémem 
čerpadlo-tryska, které vyžadují schválení podle normy VW 505 01, a ve Ford Galaxy 1.9L Turbo 

Diesel, který vyžaduje plnění normy VW 505 01 nebo normy Ford WSS-M2C917-A. 

Mobil Super 3000 XE je schválen pro použití v motorech, které vyžadují nové specifikace General 
Motors / Opel / Vauxhall  - „dexos2TM „  - pro olej s nízkým podílem popele. 

 
Klasifikace a specifikace 
 

Mobil Super 3000 XE 5W-30 splňuje následující 
klasifikace/specifikace: 

 

ACEA C3,A3,B3,B4 

API SM,CF 
 

Mobil Super 3000 XE 5W-30 má následující schválení:  

Mercedes Benz MB 229.51/52,  229.31 

Ford WSS-M2C917-A 

Volkswagen 502 00 / 505 00 / 505 01 

BMW   LL-04 

GM Opel GM-LL-A-025/LL-B-025 
dexos2TM 

 
 



Charakteristické vlastnosti 
 

Mobil Super 3000 XE 5W-30  

SAE třída  5W-30 
Viskozita ASTM D 445   
   cSt při 40°C  68 
   cSt při 100°C  11,9 
Síranový popel, wt%, ASTM D 874 0,8 
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97  -36 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92   230 
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052  0,850 
 

 

 
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. 

 

 
 

 


