
MOBIL SUPER 3000 X1 5W40 4L
Wysokiej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy do samochodów
osobowych. Mobil Super 3000 X1 5W-40 to w pełni syntetyczny olej
silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika w samochodach różnego
typu i o różnym okresie eksploatacji dzięki lepszej ochronie w szerokim
zakresie temperatur.

Zalety:
Oleje Mobil Super 3000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący
je kierowcy mają gwarancję optymalnego działania silnika w swoim
pojeździe. Mobil Super 3000 X1 _ 5W-40 zapewnia:
- lepsze właściwości ochronne w wysokich temperaturach,
- lepsze parametry przy rozruchu na zimno,
- lepszą czystość silnika i zapobieganie osadom,
- zwiększą ochronę przeciwzużyciową.

Zastosowanie:
Produkty Mobil Super 3000 zostały opracowane z myślą o kierowcach,
którzy stosują je w silnikach swoich pojazdów aby uzyskać ochronę
i sprawność silnika lepszą niż przy stosowaniu konwencjonalnych lub
półsyntetycznych olejów. Firma Exxon Mobil zaleca Mobil Super 3000 X1
5W-40 kierowcom, którzy często użytkują swoje pojazdy w trudnych
warunkach drogowych.

Olej ten może przyczynić się do zmniejszenia uszkodzeń spowodowanych częstym wysokim obciążeniem silnika:
- w różnych rodzajach silników,
- w silnikach benzynowych i w silnikach Diesla nie wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF),
- w samochodach osobowych, samochodach sportowo-użytkowych, lekkich ciężarówkach i furgonetkach,
- do jazdy po drogach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim,
- w silnikach wyczynowych,
- do jazdy w warunkach drogowych od normalnych po często trudne,
- w silnikach z turbodoładowaniem i z wtryskiem bezpośrednim.

Specyfikacja:
ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/SM
AAE (STO 003) Group B5
MB-Approval 229.3
VW 502 00/505 00
BMW Longlife-01
Porsche A40
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296
Renault RN0710 / RN0700
AVTOVAZ (LADA cars)
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

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


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.


