
MOBIL 1 FS 0W40 1L
Wysokogatunkowy syntetyczny olej silnkowy Mobil 1 FS 0W-40. Mobil 1 jest

wiodącą na świecie marką w pełni syntetycznych olejów silnikowych
gwarantującą najlepsze osiągi i wyjątkową ochronę silników. Poleca:

Petrostar Warszawa.

Nazwa:
MOBIL 1 FS 0W40 - 1L dawniej NEW LIFE

Sprzedawca:
Petrostar Warszawa

Mobil 1 New Life 0W-40 jest przeznaczony do wykorzystania
w najnowocześniejszych konstrukcjach silników i doskonale nadaje się do
użycia zarówno w nowszych typach samochodów jak i w starszych dobrze
utrzymanych pojazdach, pozwalając w każdym przypadku na uzyskanie

optymalnych osiągów niezależnie od pory roku.

Olej Mobil 1 New Life 0W-40 składa się z opatentowanej mieszanki
syntetycznych olejów bazowych najwyższej jakości i precyzyjnie dobranego

systemu dodatków uszlachetniających. Jest to wysoko zaawansowana
technologicznie receptura opracowana z myślą o zminimalizowaniu zużycia
i utrzymaniu funkcjonowania silnika na stałym poziomie. Poleca: Petrostar

Warszawa. Zapobiega osadzaniu się szlamu i powstawaniu nagarów
w obszarach występowania wysokich temperatur, chroni kluczowe partie

silnika przed działaniem zanieczyszczeń, nadaje się do użycia w ekstremalnych niskich i wysokich temperaturach
pomagając utrzymać pełną sprawność silnika. Sprzedawca: Petrostar Warszawa  Jest to najbardziej kompletny olej

silnikowy zalecany do wykorzystania w nowoczesnych pojazdach oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest olej
najwyższej jakości:

-  posiada najnowsze dopuszczenia producentów sprzętu (OEM) i spełnia normy branżowe,
-  stosowany do zalewania fabrycznego silników przez wielu najbardziej renomowanych producentów pojazdów

samochodowych na całym świecie,
-  wysokojakościowe surowce bazowe w połączeniu z technologią SuperSyn zapewniają doskonałą ochronę

przeciwzużyciową we wszystkich warunkach eksploatacyjnych,
-  doskonała zdolność do pracy w niskich temperaturach zapewnia natychmiastowe smarowanie przy rozruchu zimnego

silnika,
-  umożliwia zwiększenie oszczędności paliwa dzięki zmniejszonemu tarciu,
-  wyjątkowo niskie zużycie oleju redukuje konieczność częstych dolewek,

-  wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna zapobiega powstawaniu szlamu i pomaga utrzymać silnik w czystości.

Dzięki rozległym pracom rozwojowym podjętym wspólnie z głównymi producentami oraz zastosowaniem
najnowocześniejszej technologii smarowania, Mobil 1 New Life 0W-40 jest zalecany dla właściwie wszystkich typów

nowoczesnych pojazdów ze względu na doskonałą ochronę i osiągi nawet w najtrudniejszych warunkach drogowych:
-  najnowsze technologie silnikowe takie jak turbodoładowanie i układ wtrysku bezpośredniego w silnikach Diesla

i pojazdów o napędzie hybrydowym,
-  silniki wyczynowe,

-  wydłużenie okresów międzyobsługowych,
-  przeznaczony do działania w prawie wszystkich warunkach eksploatacyjnych od łagodnych po ekstremalne.



Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

Mobil 1 New Life 0W-40 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
API SN/SM/SL/SJ

ACEA A3/B3, A3/B4
Nissan GT-R

AAE (STO 003) Group B6

Mobil 1 New Life 0W-40 posiada następujące aprobaty producentów:
MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5

BMW LONGLIFE OIL 01
VW 502 00/505 00

PORSCHE A40
AVTOVAZ LADA cars

W ocenie ExxonMobil Mobil 1 New Life 0W-40 spełnia wymagania następującego poziomu jakości:
API CF

VW 503 01
SAAB X

OPEL GM-LL-A-025; GM-LL-B-025
FIAT FIAT 9.55535 - M2
FIAT FIAT 9.55535 - N2
FIAT FIAT 9.55535 - Z2

Sprzedawca: Petrostar Warszawa
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

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.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

