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Balenia: 		
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POČET KUSOV
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6
4
1
1
1
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30
6
2

NOVINKA ! Motorový olej MPM 05000ECB
0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Pri vývoji motorov hľadajú výrobcovia automobilov neustále
ten najlepší pomer medzi úsporou paliva a ochranou proti
opotrebovaniu. Tento optimálny výkon možno dosiahnuť
nielen konštrukciou motora, ale aj použitím motorového
oleja so špecifickými vlastnosťami. Ako taký je motorový olej
nevyhnutnou súčasťou celkovej konštrukcie motora.
Výrobca automobilov Ford predstavil priamo pre svoje nové
1,5-litrové naftové motory nový motorový olej s jedinečnou
špecifikáciou: Ford WSS-M2C952-A1.
Táto nová špecifikácia bola vyvinutá špeciálne pre nové motory
EcoBlue TDCI a nie je spätne kompatibilná. Nový motorový
olej poskytuje optimálnu ochranu motora pred opotrebovaním a súčasne minimalizuje spotrebu paliva, čo vedie k zníženiu dopadu na životné prostredie.

Na tomto pozadí predstavuje spoločnosť MPM svoj nový
produkt 05000ECB. Tento nováčik v sortimente MPM spĺňa
dôležité nové technické parametre Ford WSS-M2C952-A1,
ktoré sa nachádzajú okrem iného v 1,5-litrových naftových
motoroch modelov Focus, Kuga, Puma, EcoSport a Tourneo /
Transit Connect. Presné použitia 05000ECB nájdete na
stránke mpmoil.com.
Okrem vyššie uvedených modelov Ford sa tento motorový
olej môže používať aj pre značky a modely, kde sa odporúča
SAE 0W-20 so špecifikáciou ACEA C5 alebo C6.

Technické údaje:

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
Ak máte technické otázky:
Kontaktujte technickú podporu MPM na adrese
support@mpmoil.com alebo zavolajte na číslo
+31 (0)15 - 251 40 30.
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Motory sú stále efektívnejšie, aby splnili čoraz prísnejšie požiadavky na emisie CO2. V tom zohráva rozhodujúcu úlohu použitie správneho motorového oleja.
Správny motorový olej navyše obmedzuje nežiaduce
trenie, takže možno dosiahnuť výraznú úsporu paliva.

