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XPERIENCE C3 FS-X 
SAE 0W/30
 
 
 
Beskrivning 
XPERIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 mycket jämna visko-
sitet SAE 0W/30 ger låg friktion och högre effekt. Till-
verkas av helsyntetisk basolja i kombination med spe-
ciella högpresterande tillsatser. Viskositetsklass 0W/30 
erbjuder en optimal kombination av snabb distribution 
av oljan i hela motorn under kallstart samt maximalt 
skydd mot slitage vid hög belastning. XPERIENCE C3 
FS-X SAE 0W/30 är utvecklad för högpresterande ben-
sin- och dieselmotorer med eller utan förlängda ser-
viceintervaller. 
 
Fördelar 
• Helsyntetisk 
• Mycket jämn viskositet 
• Speciellt framtagen för den senaste generationen 

av bensin- och dieselmotorer 
• Optimerad prestanda 
• Viskositets- och temperaturstabil 
• Optimala friktionsvärden 
• Fuel Economy Oil FEO 
• Extrem säker smörjning vid kallstart 
• Snabb distribution av oljan i hela motorn 
 

Användningsområden 
XPERIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 är en innovativ hög-
teknologisk motorolja för fordon som har avgasefter-
behandlingssystem, såsom katalysatorer och diesel-
partikelfilter. Regelbundna tester verifierar förlängd 
livslängd på  partikelfilter. 
XPERIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 är mycket lämplig för 
fordon med krävande driftförhållanden som t.ex.  fre-
kventa starter vid låga temperaturer, kontinuerlig hög 
hastighet och belastning samt korta start- och stoppre-
sor i alla typer av klimat. 
 
XPERIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 kan blandas med alla 
allmänt tillgängliga motoroljor. Olje- och filterbyte 
måste genomföras i enlighet med fordonstillverkarens 
anvisningar. 
  
Specifikationer 
ACEA C3-12 
MB-Approval 229.51 
BMW LL-04 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Teknisk data 
Egenskaper Enhet Provning enligt Värde 
Viskositetsklass  SAE J 300 0W/30 
Färg  DIN ISO 2049 gulbrun 
Densitet vid 20 °C  g/ml ASTM D 4052 0.841 
Viskositet vid 40 °C  mm²/s DIN 51562-1 62.1 
Viskositet vid 100 °C  mm²/s DIN 51562-1 11.4 
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C  mPa·s CEC–L–36–A–97 >3.5 
CCS vid -35 °C  mPa·s ASTM D 5293 5045 
Viskositetsindex  DIN ISO 2909 179 
Lägsta flyttemperatur °C ASTM D 5950 -42 
Flampunkt °C DIN EN ISO 2592 >200 
Halt av sulfatrester vikt-% ASTM D 874 0.8 
TBN mg KOH/g ISO 3771 7.4 
NOACK % CEC–L–40–A–93 8.8 
 
Riskklass för vatten: WGK 1 
Avfallskod: EWC 130 206 
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