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Mobil Super 3000 XE 5W-30
Leírása
A Mobil 3000 XE 5W-30 szintetikus, nagy teljesítményű, alacsony hamutartalmú motorolaj, amely elősegíti a
károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer élettartamának megnövelését és hatékonyságának megőrzését, dízel- és
benzinmotoros személyautóknál egyaránt.
Tulajdonságok és előnyök

 Elősegíti a károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszerek megfelelő teljesítményének fenntartását dízel és
benzines járművekben egyaránt.
 Magasabb hőmérsékleten hosszabb üzemet tesz lehetővé az olaj oxidáció okozta besűrűsödése és az olaj
bomlása nélkül.
 Alacsony hőmérsékleten kiválóan folyik, ezért megkönnyíti a téli hidegindítást és gyors átolajozást biztosít a
motorban.
 Megfelel a személygépkocsik és kis haszonjárművek benzin- és dízelmotorjaihoz is.
Alkalmazás
A Mobil Super 3000 XE 5W-30 motorolajat azért fejlesztették ki, hogy megfeleljen a vezető személyautó-gyártók
legújabb specifikációinak úgy hogy összeférhető legyen a legmodernebb dízelmotorok részecskeszűrőivel és
benzinmotorok katalizátoraival.
A Mobil Super 3000 XE 5W-30 nagyon alacsony és nagyon magas üzemi hőmérsékleten egyaránt kiváló
teljesítményt nyújt, hosszú távon védi a motort a kopás, valamint az olajiszap és a lerakódások képződése ellen.
A Mobil Super 3000 XE 5W-30 olajat az ExxonMobil különösen
a MB 229.31 vagy 229.51 szerint jóváhagyott terméket igénylő Mercedes-Benz járművekhez
a Longlife Oil 04 szerint jóváhagyott terméket igénylő BMW járművekhez
a VW 502 00 / 505 00 szerint jóváhagyott terméket igénylő Volkswagen járművekhez ajánlja.
A Mobil Super 3000 XE 15W-30 olajat az ExxonMobil a Volkswagen TDI Pumpe-Düse motorokhoz is ajánlja.
Olajcsere-periódus: a VW 505 01 jóváhagyás esetén 15000 km vagy 1 év.
Javasolt a VW 505 01 és a Ford WSS-M2C917-A specifikációjú Ford Galaxy 1.9L Turbo Dieselhez is.
A Mobil Super 3000 XE 5W-30 rendelkezik a General Motors Service Fill dexos2 TM jóváhagyással, amely 2010-től az
összes új GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet dízel- és benzinmotoros modellre elő van írva. A GM/Opel értesítése szerint a
dexos2TM specifikáció visszafelé kompatibilis a régebbi GM/Opel specifikációkkal (GM-LL-A-025 és a GM-B-LL-025).
A GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet dízel- és benzinmotoros járművek többségében használhatók a dexos2TM–nek
megfelelő kenőanyagok.

Specifikációk

A Mobil Super 3000 XE 5W-30 teljesíti vagy meghaladja az alábbi követelményeket:
ACEA

C3

API

SM/SL

A Mobil Super 3000 XE 5W-30 az alábbi gyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:
General Motors Service Fill

dexos2TM (licenszám GB1A0914015)

BMW

Longlife 04

MB-Approval

229.31/229.51

Volkswagen (benzin / dízel)

502 00 / 505 00 / 505 01

Az ExxonMobil a Mobil Super 3000 XE 5W-30 motorolaj alkalmazását javasolja az alábbi
előírás esetén
API

CF

Ford

WSS-M2C917-A

Jellemző tulajdonságok

Mobil Super 3000 XE 5W-30
Viszkozitás, ASTM D 445
cSt, 40º C-on

68

cSt, 100°C-on

11,9

Szulfáthamu, %(m/m), ASTM D874

0,8

Foszfor

0,08

Lobbanáspont, °C, ASTM D92

230

Sűrűség 15 ℃-on, kg/l, ASTM D4052

0,85

Dermedéspont, °C, ASTM D97

-36

Egészségvédelem és biztonság
A rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy ezen termék a fent megnevezett alkalmazás céljára
történő használat során és a Biztonsági Adatlapban (MSDS) szereplő ajánlások betartása esetén egészségre káros
hatás fejt ki. A Biztonsági Adatlapok (MSDS) a Lubexpert Hungária Kft-nél rendelkezésre állnak, vagy az Internetről
letölthetők. Jelen terméket a fent megnevezett alkalmazáson kívül más célra használni nem szabad. A használt
termék ártalmatlanítása során vegye figyelembe a környezetvédelmi előírásokat.
A Mobil és Pegazus logók, valamint Mobil Super név az ExxonMobil Corporation, vagy valamelyik leányvállalatának
bejegyzett védjegyei. Jelen magyar nyelvű terméklap a Lubexpert Hungária Kft. szellemi tulajdonában áll.
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A jellemző tulajdonságok a normális gyártási tűréssel előállított termékre vonatkoznak, és nem képeznek
specifikációt. Az ezektől való olyan eltérések esetén, amelyek a termék teljesítményére nincsenek hatással,
feltételezni kell, hogy a termék normális gyártás során és különböző keverési helyszíneken készült. Az itt közölt
információk minden külön értesítés nélkül változhatnak. Előfordulhat, hogy az adott helyszínen nem kapható az
összes feltüntetett termék. További tájékoztatásért, kérjük forduljon a Lubexpert Hungária Kft. kapcsolattartójához,
vagy látogassa meg a www.exxonmobil.com honlapot.
Az ExxonMobil számos tagvállalattal és leányvállalattal rendelkezik, amelyek közül sok viseli a nevében az Esso,
Mobil, vagy ExxonMobil nevet. Jelen dokumentum egyetlen részéből sem következik olyan szándék, hogy az felülírja
a helyi egységek testületi különállását, vagy hatálytalanítja azt. A helyi akciókért való felelősség és az elszámolási
kötelezettség továbbra is az ExxonMobil csatlakozott jogi személyeié.
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