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Unități de ambalare:
ART. NR.

VOLUM

PER UNITATE

05001ECB
05005ECB
05020ECB
05060ECB
05205ECB

1L
5L
20 L
60 L
205 L

6
4
1
1
1

PER PALET

450
112
30
6
2

NOU! Ulei de motor MPM 05000ECB
0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

În momentul în care dezvoltă motoare, producătorii de autovehicule caută în permanență cel mai bun raport între economiile de combustibil și protecția împotriva uzurii. Această
performanță optimă poate fi atinsă nu numai prin proiectarea
motorului, ci și prin utilizarea unui ulei de motor cu proprietăți
specifice. Ca atare, uleiul de motor este o componentă esențială a construcției generale a motorului.
În mod specific, pentru noile sale motoare diesel de 1,5 litri,
producătorul auto Ford a introdus un nou ulei de motor cu o
specificație unică: Ford WSS-M2C952-A1.
Această nouă specificație a fost special dezvoltată pentru
noile motoare EcoBlue TDCI și nu este compatibilă cu versiunile anterioare. Noul ulei de motor asigură o protecție
optimă a motorului împotriva uzurii, reducând în același
timp consumul de combustibil, rezultând un impact redus
asupra mediului.

În acest context, MPM introduce noul său produs 05000ECB.
Acest nou produs din gama MPM este în conformitate cu
noua specificație importantă Ford WSS-M2C952-A1, care se
regăsește, printre altele, la motoarele diesel de 1,5 litri ale
modelelor Focus, Kuga, Puma, EcoSport și Tourneo/ Transit
Connect. Pentru aplicațiile exacte ale 05000ECB, vă rugăm
să consultați mpmoil.com.
În afară de modelele Ford enumerate mai sus, acest ulei de
motor poate fi utilizat și pentru mărci și modele pentru care
este recomandat un SAE 0W-20 cu specificații ACEA C5 sau C6.

Specificații:

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
Pentru întrebări tehnice:
Contactați Departamentul de asistență tehnică MPM la
support@mpmoil.com sau sunați la +31 (0)15 - 251 40 30.
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Motoarele devin din ce în ce mai eficiente pentru a îndeplini cerințele tot mai stricte în ceea ce privește emisiile
de CO2. Utilizarea uleiului de motor adecvat joacă un rol
esențial în acest sens. Până la urmă, uleiul de motor
adecvat limitează frecarea nedorită, astfel încât pot fi
realizate economii semnificative de combustibil.

