
MOBIL 1 0W30 FUEL ECONOMY 5L
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 to zaawansowany, w pełni syntetyczny olej
silnikowy, to także sprawdzony olej, który oferuje bardzo dobrą ochronę
silnika i większą oszczędność paliwa. Mobil 1 jest wiodącą marką
syntetycznych olejów silnikowych na świecie zapewniającą doskonałe
wyniki i ochronę.

 
Olej Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 został opracowany na bazie mieszanki wysokowydajnych syntetycznych olejów
bazowych, których działanie wzmacnia precyzyjnie opracowany system dodatkowych komponentów. Produkt powstał
z myślą o dostarczeniu najwyższego poziomu ochrony, szczególnie przy rozruchu w krańcowo niskich temperaturach.
 
Najważniejsze właściwości i zalety to:
- ulepszone właściwości w zakresie tarcia, dzięki którym możliwa jest większa oszczędność paliwa,
- zapewnia wyjątkową czystość silnika i usuwa istniejące osady,
- doskonałe właściwości niskotemperaturowe wykorzystywane do szybkiego rozruchu w warunkach zimowych
i skuteczna ochrona silnika przed zużyciem,
- wysokojakościowe surowce bazowe zapewniają doskonałą ochronę przeciwzużyciową przez cały rok.
 
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 jest produktem zalecanym do wielu rodzajów nowoczesnych pojazdów, w tym do
pojazdów wyposażonych w wysoko wydajne silniki benzynowe i silniki Diesla z turbodoładowaniem (bez filtrów cząstek
stałych):
- olej Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 został opracowany z myślą o zapewnieniu optymalnej ochrony silnika i oszczędności
paliwa.
- olej Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 zaleca się do użytku w ekstremalnie niskich warunkach temperaturowych ze
względu na szybki rozruch i smarowanie.
 
Specyfikacja:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SL/ CF
Ford WSS-M2C913-A
Ford WSS-M2C913-B
Ford WSS- M2C920-A
Niedostępny
Produkt chwilowo niedostępny.
Kliknij w przycisk pod ceną i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię niezwłocznie o przewidywanym terminie
dostawy.

Opis producenta

W tej części naszego sklepu przygotowaliśmy dla Ciebie oleje znanej marki Mobil, która już od 1911 roku zajmuje się
produkcją płynów eksploatacyjnych do samochodów. Firma dostarcza swoim klientom na całym świecie produkty, które
pomagają zadbać o stan silnika i usprawniają jego działanie. W naszej ofercie znajdziesz całą gamę płynów do Twojego



samochodu.


