
 

 

 

MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 
 

 

Описание на продукта 
Mobil Super 3000 X1 5W-40 е изцяло синтетично моторно масло, което 

осигурява дълъг живот на двигателя на различни по вид и години на 

производство автомобили, с повишено ниво на защита в широк 

температурен диапазон. 

 

Особености и преимущества 
Продуктите от серия Mobil Super 3000  са вече добре познати на пазара, 

така че можете да бъдете сигурни, че характеристиките на работа на вашия 

автомобил ще отговарят напълно на очакванията. 

Mobil Super 3000 X1 5W-40 осигурява: 

 Защита при високи температури 

 Подобрено смазване при стартиране на студено 

 Добро почистване и защита срещу утайки и налепи 

 Защита на двигателя от износване 

 

Приложение 
Mobil Super 3000 продукти са проектирани да осигурят допълнително ниво на защита в 

сравнение с конвенционалните полусинтетични и минерални масла. ExxonMobil 

препоръчва Mobil Super 3000 X1 5W-40, при редовно сблъскване с тежки условия на 

шофиране с цел предотвратяване на щети от интензивни и чести натоварвания, и 

високо ниво на напрежение на двигателя. 

 Различни видове технологии за двигатели 

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

 Леки автомобили, ванове, джипове, лекотоварни автомобили и миниванове 

 За високопроходими автомобили, както и за градско шофиране с чести спирания 

 Двигатели с повишена производителност 

 При нормални условия на работа и при шофиране с претоварвания 

 За двигатели с турбокомпресор и двигатели с директно впръскване 

Винаги проверявайте в ръководството на потребителя, какъв клас на вискозитета 

препоръчва производителят и какви са особеностите на вашия автомобил. 
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Спецификации 
Mobil Super 3000 X1 5W-40 отговаря на или надвишава изискванията на: 

Стандарти 

API SN/SM/SL X 

ACEA A3/B3, A3/B4 X 

AAE (STO 003) Group B6 

Mobil Super 3000 X1 5W-40 е препоръчано от следните производители: 

Одобрения 

MB Approval 229.3 

VW 502 00 / 505 00 

Porsche A 40 

Peugeot/Citroen Automobiles B71 2296 

BMW Longlife 01 

Renault RN0710, RN0700 

LADA AvtoVAZ, Group "Luxe" 

Според ExxonMobil, Mobil Super 3000 X1 5W-40 отговаря на следните изисквания 

за качеството: 

ExxonMobil 
API CF 

Opel GM-LL-B-025 

 

Технически характеристики 

Величина Метод Стойност 
Вискозитетен клас Viscosity grade SAE  5W-40 - 

Съдържание на сулфатна 

пепел 
Sulphated ash content ASTM D874 1.1 % wt 

Съдържание на фосфор Phosphorus content ASTM D4951 0.095 % wt 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D4052 0.855 kg/l 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 84 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 14 

mm²/s 

(cSt) 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 222 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -39 °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. 


