PRODUCT NEWS

Συσκευασίες:
ΚΩΔΙΚΟΣ

05001ESP-L
05005ESP-L
05020ESP-L
05060ESP-L
05205ESP-L

Τεμάχιο

Τεμ./κιβ.

Τεμ./παλέτα

1L
5L
20 L
60 L
205 L

6
4
1
1
1

450
112
30
6
2

ΝΕΟ! Μηχανέλαιο MPM 05000ESP-L

Πλήρως Συνθετικό Μηχανέλαιο 0W-30 Premium ESP-L

Ο Όμιλος Volkswagen (συμπεριλαμβανομένης της Porsche) προτιμά αυτό
το μηχανέλαιο 0W-30 έναντι του 5W-30 για διάφορα μοντέλα ξεκινώντας
από το μοντέλο 2018, για λόγους οικονομίας καυσίμου. Επιπλέον, ειδικά
για τα υβριδικά μοντέλα, επιλέγεται μηχανέλαιο «0W» αντί για «5W». Στην
οδήγηση με υβριδικό αυτοκίνητο, ο ηλεκτροκινητήρας και ο κινητήρας εσωτερικής καύσης λειτουργούν από κοινού. Σε χαμηλή ταχύτητα, το αυτοκίνητο τροφοδοτείται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα και όταν υπάρχει ζήτηση για περισσότερη ισχύ για να φτάσει σε υψηλότερες στροφές
συμμετέχει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης. Αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας
εσωτερικής καύσης πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά του από ψυχρή
εκκίνηση σε υψηλότερα φορτία κινητήρα. Αυτό θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις στις ιδιότητες του λαδιού, όπως χαμηλό ιξώδες για να διασφαλιστεί

ότι το λάδι μετακινείται εύκολα μέσα στον κινητήρα ακόμα και σε χαμηλές
θερμοκρασίες αλλά ταυτόχρονα προσφέρει εξαιρετική λίπανση. Ως εκ
τούτου, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων συνιστούν υψηλής ποιότητας
0W-30 για αυτούς τους τύπους κινητήρων. Επιπλέον, το 0W-30 Premium
Synthetic ESP-L έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε τέφρα. Αυτό βοηθά στη
μείωση της εναπόθεσης σωματιδίων στα φίλτρα συγκράτησης σωματιδίων
πετρελαίου. Ως εκ τούτου, αυτό το καινούργιο προϊόν της MPM είναι
επίσης κατάλληλο σύμφωνα με τα πρότυπα Euro 4, 5 και 6. Επιπλέον, το
0W-30 Premium Synthetic ESP-L μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μοντέλα με
εκτεταμένα διαστήματα σέρβις. Εκτός από τις απαιτήσεις του Ομίλου
Volkswagen, το λάδι πληροί επίσης τις απαιτήσεις των κατασκευαστών
αυτοκινήτων (OEM) για συγκεκριμένα μοντέλα BMW, Mercedes και αυτοκίνητα του ομίλου Fiat με κινητήρες – μεταξύ άλλων – MultiJet, MultiAir και
TwinAir. Αυτό το πιο πρόσφατο προϊόν της MPM με κωδικό προϊόντος MPM
05000ESP-L μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες όπου συνιστάται μία
από τις ακόλουθες προδιαγραφές σε συνδυασμό με ιξώδες 0W-30:

Προδιαγραφές: H ACEA C3 H API SN H BMW LL-04
H Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1 H MB 229.31/51
H VW 504.00/507.00 H Porsche C30

Για τεχνικές ερωτήσεις:
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της MPM στο
support@mpmoil.com ή καλέστε στο +31 (0)15 - 251 40 30.
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Παρόλο που το έγγραφο αυτό έχει καταρτιστεί με μεγάλη φροντίδα, τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να αποκομίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή να προβάλουν αξίωση για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου τους.
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Όπως σας έχει γνωρίσει ήδη η MPM, όλοι οι κατασκευαστές
αυτοκινήτων (OEM) καταρτίζουν «λίστες απαιτήσεων». Μια
λίστα απαιτήσεων περιέχει τις προδιαγραφές που πρέπει να
πληροί ένα μηχανέλαιο για να κριθεί κατάλληλο για χρήση σε
συγκεκριμένα μοντέλα. Αυτές οι απαιτήσεις αναφέρονται στις
λεγόμενες εγκρίσεις OEM. Οι απαιτήσεις που θέτουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων για τα μηχανέλαια των νέων μοντέλων
γίνονται όλο και πιο αυστηρές και ποικίλες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τροποποιημένες ή εντελώς νέες προδιαγραφές για τα
μηχανέλαια. Η MPM παρουσιάζει, λοιπόν, το πιο πρόσφατο
μηχανέλαιό της, το 0W-30 Premium Synthetic ESP-L.

