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ÚJ! MPM 05000ECB motorolaj
0W-20 Premium szintetikus EcoBlue

A motorok fejlesztése során az autógyártók folyamatosan a
legjobb arányt keresik az üzemanyag-megtakarítás és a
kopás elleni védelem között. Ez az optimális teljesítmény
nemcsak a motor kialakításával érhető el, hanem speciális
tulajdonságú motorolaj felhasználásával is. Mint ilyen, a
motorolaj a motor teljes felépítésének elengedhetetlen
eleme.
Kifejezetten az új 1,5 literes dízelmotorokhoz a Ford autógyártó
egyedülálló specifikációjú, új motorolajat vezetett be:
Ford WSS-M2C952-A1.
Ezt az új terméket kifejezetten az új EcoBlue TDCI motorokhoz
fejlesztették ki, és nem kompatibilis a korábbi motortípusok
esetében. Az új motorolaj optimális védelmet nyújt a motornak a kopás ellen, ugyanakkor minimalizálja az üzemanyagfogyasztást, ami csökkenti a környezeti terhelést.

Ennek fényében az MPM bemutatja új, 05000ECB termékét.
Az MPM termékcsalád újdonsága megfelel a fontos új Ford
WSS-M2C952-A1 specifikációnak, amely többek között megtalálható a 1,5 literes dízelmotorral rendelkező a Focus,
Kuga, Puma, Ecosport és Tourneo / Transit Connect modellekben. A 05000ECB pontos alkalmazását az mpmoil.com
oldalon találja.
A fent felsorolt Ford modelleken kívül ez a motorolaj olyan
márkákhoz és modellekhez is használható, ahol az ACEA C5
vagy C6 specifikációjú SAE 0W-20 ajánlott.

Műszaki előírások:

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

Műszaki kérdések esetén:
kérjük, forduljon az MPM műszaki ügyfélszolgálatához a
következő címen: support@mpmoil.com vagy hívja a
+31 (0)15 - 251 40 30 telefonszámot.
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A motorok egyre hatékonyabbak az egyre szigorúbb
CO2 -kibocsátási követelmények teljesítése érdekében.
A megfelelő motorolaj használata ebben a tekintetben
döntő szerepet játszik. Elvégre a megfelelő motorolaj
korlátozza a nem kívánt súrlódást, így jelentős üzemanyag-megtakarítás érhető el.

