
MOBIL 1 PEAK LIFE 5W50 5L
Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy MOBIL 1
PEAK  LIFE  5W50.  Mobil  1  jest  wiodącą  na  świecie  marką  w  pełni
syntetycznych olejów silnikowych gwarantującą osiągi i wyjątkową ochronę
silników.  Mobil  1  Peak  Life  5W-50  jest  wypróbowanym i  sprawdzonym
w  eksploatacji  produktem  zarówno  nowych  jak  i  starszych  typów
samochodów,  skuteczność  działania  silnika  we  wszystkich  warunkach
eksploatacyjnych. Poleca: Petrostar Warszawa.

Nazwa:
MOBIL 1 PEAK LIFE 5W50 - 5L (4L+1L)

Sprzedawca:
Petrostar Warszawa

Mobil 1 Peak Life 5W-50 doskonał ochron co opóźnia proces zużycia. Olej ten się do ograniczenia zużycia silnika,
ponieważ  zapobiega  powstawaniu  szlamu  i  osadu,  które  gromadzą  się  w  miarę  eksploatacji.  Poleca:  Petrostar
Warszawa.

-   posiada skuteczny  system dodatków uszlachetniajacych dla  ograniczenia  tworzącego się  szlamu i  osadów co
przyczynia się do wolniejszego zużycia silnika,
-  zawiera antyoksydanty pomagające przedłużyć trwałość oleju,
-  zrównoważony skład pomaga zapewnić doskonałe działanie pojazdów przez cały okres ich eksploatacji,
-  wysokojakościowe surowce bazowe w połączeniu z zapewniają doskonałą ochronę przeciwzużyciową we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych,
-   szeroki  zakres  klasyfikacji  lepkościowej  oleju  5W-50  zapewnić  właściwą  ochronę  zarówno w niskich  jaki  i  wysokich
temperaturach -  gruby film olejowy dostarcza dodatkowej ochrony w starszych typach silników.

Zrównoważona technologia oleju Mobil 1 Peak Life 5W-50 że doskonale sprawdza się on we wszystkich rodzajach
pojazdów i w różnych warunkach eksploatacyjnych. Zastosowania obejmują:

-  prawie wszystkie technologie silnikowe,
-  pojazdy starszego typu,
-  silniki wyczynowe,
-  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.

Specyfikacje:
API SN,SM,SL
ACEA A3/B3, A3/B4
Lexus LFA Service Fill
AAE (STO 003) Group B6



Mobil 1 Peak Life 5W-50 posiada dopuszczenia następujących producentów:
VW 501 01 / 505 00
Porsche A40
MB-Approval 229.1
MB-Approval 229.3
BMW High Performance Diesel Oil
AVTOVAZ LADA cars

W ocenie ExxonMobil Mobil 1 Peak Life 5W-50 spełnia wymagania następującego poziomu jakości:
API CF.

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 Sklep nr 6 Białołęka
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
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka

