
 

 

 

Mobil Super 2000 X1 10W-40 
 

 

Описание на продукта 
Mobil Super 2000 X1 10W-40 е полусинтетично моторно масло, което осигурява по-

дълъг експлоатационен живот на двигателя и защита срещу натрупването на отлагания 

и износване. 

 

Особености и преимущества 
Продуктите от семейство Mobil Super 2000 са вече добре 

установени и доказани на пазара като надеждни моторни масла, 

употребете им гарантирано подобрява работните характеристики на 

автомобила. 

Mobil Super 2000 X1 10W-40 осигурява: 

 Превенция срещу отлагания и утайки 

 Отлична чистота на двигателя 

 Отлична високо температурна защита 

 Надеждна защита срещу износване 

 Добро смазване при студен старт 

 

Приложение 
Продукти Mobil Super 2000 са предназначени да осигурят допълнително ниво на защита 

в сравнение с конвенционалните минералните масла. ExxonMobil препоръчва Mobil 

Super 2000 X1 10W-40, когато от време на време възникват тежки условия и 

затруднения при шофиране: 

 По-стари технологии и разработки на двигатели 

 Бензинови и дизелови двигатели без филтър за твърди частици (DPF) 

 В леки автомобили, джипове, ванове, лекотоварни автомобили и микробуси 

 При шофиране в извънградски и градски условия 

 Двигатели с повишена производителност 

 При нормални условия на работа и при шофиране с претоварвания 

Винаги се консултирайте с вашето ръководство на потребителя, за да се уверите какъв 

клас вискозитет препоръчва производителят и какви са конкретните спецификации на 

вашия автомобил. 
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Спецификации 
Mobil Super 2000 X1 10W-40 отговаря на или надвишава изискванията на: 

Стандарти 

ACEA A3/B3 

API SL 

AAE (STO 003) Group B5 

Mobil Super 2000 X1 10W-40 е препоръчано от следните производители: 

Одобрения 

MB-Approval 229.1 

VW 501 01/505 00 

AVTOVAZ LADA cars 

Според ExxonMobil, Mobil Super 2000 X1 10W-40 отговаря на следните изисквания 

за качеството: 

ExxonMobil  API CF 

 

Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE 10W-40 - 

Сулфатна пепел Sulfated Ash ASTM D874 0.91 % wt 

Фосфор Phosphorous ASTM D4951 0.144 % wt 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D4052 0.87 kg/l 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 97 cSt 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 14.4 cSt 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 230 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -30 °C 

 

Мерки за безопасност 
Въз основа на наличната информация, този продукт не предизвика нежелани ефекти 

върху здравето, при правилна употреба и използване. Този продукт не трябва да се 

използвани за цели, различни от тези, за които е предназначен. При отстраняване на 

старото масло, спазвайте мерките за опазване на околната среда. 


