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NYHET! MPM 05000ECB Motorolja
0W-20 Premium Syntetisk EcoBlue
Motorer blir mer och mer effektiva för att möta de allt
strängare CO2 utsläppskraven. Att använda rätt motorolja spelar här en avgörande roll. Rätt motorolja
begränsar oönskad friktion så att betydande bränslebesparingar kan uppnås.
Vid utvecklingen av motorer letar biltillverkarna kontinuerligt efter det bästa förhållandet mellan bränslebesparing
och skydd mot slitage. Denna optimala prestanda kan uppnås
inte bara genom designen av motorn utan också genom att
använda motorolja med specifika egenskaper. Motorolja är
en viktig del av den totala motorkonstruktionen.
Speciellt för sina nya 1,5-liters dieselmotorer har biltillverkaren Ford introducerat en ny motorolja med en unik specifikation: Ford WSS-M2C952-A1.
Denna nya specifikation har utvecklats speciellt för nya EcoBlue TDCI motorer och är inte bakåtkompatibel. Fords nya
motorolja ger optimalt skydd mot slitage och minimerar
samtidigt bränsleförbrukningen vilket resulterar i minskade
utsläpp och en lägre miljöpåverkan.

Mot denna bakgrund introducerar MPM sin nya produkt
05000ECB. Denna nykomling i MPM-serien följer den viktiga
nya Ford WSS-M2C952-A1-specifikationen, som bland annat
finns i 1,5 liter dieselmotorerna i Focus, Kuga, Puma, EcoSport
och Tourneo/Transit Connect modellerna. För exakta til�lämpningar av 05000ECB, se mpmoil.com.
Förutom de Ford-modeller som anges ovan kan denna
motorolja också användas för märken och modeller där en SAE
0W-20med ACEA C5 eller C6 specifikation rekommenderas.

Specifikationer:

H ACEA C5, C6
H API SP/SN Plus
H Ford WSS-M2C952-A1
H Jaguar/Land Rover STJL.03.5006
H Opel/GM dexosTMD
H ILSAC GF-6A
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För tekniska frågor:
Kontakta MPM Teknisk Support på
support@mpmoil.com eller ring +31 (0)15 - 251 40 30.

