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Νέο! MPM 05000DFI Motor Oil
5W-30 Πλήρως Συνθετικό DFI

Αυτό το νέο προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κινητήρες
που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 2018, υπό την προϋπόθεση
ότι έχει προδιαγραφεί η προδιαγραφή BMW LONGLIFE-04. Για κινητήρες BMW πριν από το 2018, τα προϊόντα λιπαντικών MPM όπως
05000DPF και 05000ESP - που πληρούν τις προδιαγραφές πριν από
το 2018 - θα παραμείνουν επίσης διαθέσιμα. Η BMW LONGLIFE-04
κυκλοφόρησε αρχικά το 2004, περίπου πριν από 16 χρόνια. Εκείνη
την εποχή η BMW είχε προσαρμόσει τους κινητήρες της ώστε να
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για τις εκπομπές καυσαερίων
(σήμερα EURO 6). Οι εξακύλινδροι κινητήρες αναρρόφησης με
έμμεσο ψεκασμό καυσίμου έχουν αντικατασταθεί από τετρακύλινδρους υπερσυμπιεσμένους κινητήρες με άμεσο ψεκασμό καυσίμου, παρέχοντας εξίσου ή ακόμα περισσότερη ισχύ. Ως αποτέλεσμα αυτών των νέων εξελίξεων του κινητήρα, η BMW έπρεπε να
ορίσει νέες απαιτήσεις για το λάδι κινητήρα LONGLIFE-04, προκειμένου να εγγυηθεί ότι το λάδι κινητήρα προσφέρει την επιθυμητή

απόδοση σε αυτούς τους νέους κινητήρες. Στους νέους κινητήρες,
το λάδι κινητήρα αντιμετωπίζει πολύ ισχυρότερες δυνάμεις και
υπάρχουν υψηλότερες απαιτήσεις, μεταξύ άλλων:
• βέλτιστη λίπανση με ελάχιστη τριβή (εξοικονόμηση καυσίμου)
•	βελτιωμένη αντοχή στη γήρανση του λαδιού
•	καλύτερος εσωτερικός καθαρισμός του κινητήρα
•	μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων του συστήματος
μετεπεξεργασίας καυσαερίων
•	καλή απόδοση καθ ‘όλη τη διάρκεια της μεγάλης διάρκειας ζωής
Αυτός είναι ο λόγος που η BMW έχει καταστήσει αυτό το νέο λάδι
κινητήρα MPM 05000DFI υποχρεωτική απαίτηση για τους νέους
κινητήρες.Εκτός από τους κινητήρες BMW, το λάδι κινητήρα
MPM 05000DFI μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες
για τους οποίους προδιαγράφεται μία από τις ακόλουθες προδιαγραφές σε συνδυασμό με ιξώδες 5W-30:

05000DFI:
H API SN
H BMW LONGLIFE-04
H MB 229.52/229.51/229.31

H ACEA C3
H GM dexos2™
H VW 505.00/505.01

Για τεχνικά ερωτήματα:
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της MPM στο
support@mpmoil.nl ή καλέστε στο +31 (0) 15 - 2514030.
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Η MPM παρουσιάζει το νέο πλήρως συνθετικό λάδι
κινητήρα 5W-30 DFI. Το λάδι κινητήρα MPM 05000DFI
διαθέτει την τελευταία προδιαγραφή BMW
LONGLIFE-04 και έχει αναπτυχθεί ειδικά για τους νέους
κινητήρες BMW που διατίθενται από το 2018. Η BMW
έχει καταστήσει την τροποποιημένη προδιαγραφή
BMW LONGLIFE-04 (ιξώδες 5W-30) ως υποχρεωτική
απαίτηση για αυτούς τους νέους κινητήρες.

