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MPM introducerar en ny helsyntetisk motorolja 5W-30 
DFI. MPM 05000DFI-motorolja har den senaste BMW 
LONG-LIFE-04-specifikationen och har utvecklats spe-
cifikt för de nya BMW-motorerna som finns tillgängliga 
från 2018. BMW har modifierade BMW-specifikationen 
LONGLIFE-04 (5W-30 viskositet) och gjort den till ett 
obligatoriskt krav för dessa nya motorer. 

Denna nya produkt kan också användas för motorer som till-
verkats före 2018, förutsatt att BMW-specifikationen LONG-
LIFE-04 föreskrivs. För BMW-motorer före 2018 kommer 
MPM-motoroljeprodukter som 05000DPF och 05000ESP - 
som uppfyller specifikationerna före 2018 - också att finnas 
kvar. BMW LONGLIFE-04 lanserades ursprungligen 2004, för 
ungefär 16 år sedan. Vid den tiden anpassade BMW sina 
motorer för att följa utsläppslagstiftningen (för närvarande 
EURO 6). Sexcylindriga motorer med indirekt bränsleinsprut-
ning har ersatts av fyrcylindriga turboladdade motorer med 
direkt bränsleinsprutning, vilket ger lika mycket eller ännu 
mer kraft. Som ett resultat av denna nya motorutveckling har 
BMW varit tvungen att ställa nya krav för LONGLIFE-04 
motorolja för att garantera att motoroljan ger önskad pre-
standa i. I de nya motorerna måste motoroljan hantera mycket 

mer kraft och det ställs högre krav på bland annat:
• optimal smörjning med minimal friktion (bränslebesparing)
•  förbättrad motstånd mot oljeföändringar i tid
•  bättre rengöring av motorn
•  längre livslängd för komponenterna i avgassystemet 

efterbehandlingsyste
•  bra prestanda under långa bytesintervaller
Det är av detta skäl som BMW har gjort denna nya MPM 
05000DFI-motorolja till ett obligatoriskt krav för de nya 
motorerna. Förutom BMW-motorer kan MPM 05000DFI-motor-
olja också användas i motorer för vilka av följande specifika-
tioner föreskrivs i kombination med en 5W-30-viskositet:

Specifications 05000DFI:
H API SN H ACEA C3
H BMW LONGLIFE-04  H GM dexos2™
H MB 229.52/229.51/229.31 H VW 505.00/505.01

Om du har tekniska frågor:
Kontakta MPM Technical Support på
support@mpmoil.nl eller ring +31 (0)15 - 251 40 30.
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Förpackningsenheter:
ART.NR.                  VOLYM             PER ENHET PER PALL

05001DFI 1 L 6 450
05005DFI 5 L 4 112
05020DFI 20 L 1 30
05060DFI 60 L 1 6
05205DFI 205 L 1 2
05999DFI 1000 L 1 IBC

NYHET! MPM 05000DFI Motor Oil
5W-30 Premium Synthetic DFI


