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NIEUW ! MPM 05000ECB Motor Oil
0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Autofabrikanten zoeken bij de motorontwikkeling continu
naar de beste verhouding tussen brandstofbesparing en
bescherming tegen slijtage. Dat kan niet alleen bereikt
worden door het ontwerp van de motor, ook de motorolie
dient specifieke eigenschappen te hebben om deze optimale
prestatie tot stand te brengen. Motorolie vormt daarmee
een wezenlijk onderdeel van de totale motorconstructie.
Autofabrikant Ford heeft specifiek voor haar nieuwe 1.5 liter
dieselmotoren een nieuwe motorolie met unieke specificatie
geïntroduceerd, de Ford WSS-M2C952-A1.
Deze nieuwe specificatie is speciaal ontwikkeld voor de nieuwe
EcoBlue TDCI motoren en is niet backward compatible. Dankzij
deze nieuwe motorolie wordt de motor optimaal beschermd
tegen slijtage en wordt het brandstofverbruik, en daarmee
de belasting van het milieu, tegelijkertijd geminimaliseerd.

MPM introduceert daarom haar nieuwe product 05000ECB.
Deze nieuwkomer in het MPM assortiment voldoet aan de
belangrijke nieuwe Ford WSS-M2C952-A1 specificatie, die
terug te vinden is in de 1.5 liter dieselmotoren van onder
andere de modellen Focus, Kuga, Puma, EcoSport en Tourneo/
Transit Connect. Voor de exacte toepassing van de 05000ECB
kunt u de mpmoil.com website raadplegen.
Naast de bovengenoemde Ford modellen is deze motorolie
tevens inzetbaar voor merken en modellen waar een SAE 0W-20
met ACEA C5 of C6 specificatie wordt aanbevolen.

Specificaties:

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

Bij technische vragen:
Neem contact op met MPM Technical Support via
support@mpmoil.nl of bel met +31 (0)15 - 251 40 30.
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Motoren worden steeds efficiënter om zo te kunnen
voldoen aan de steeds strengere CO2 emissie-eisen.
Het gebruik van de juiste motorolie speelt hierin een
cruciale rol. De juiste motorolie beperkt namelijk
ongewenste wrijving waardoor significante brandstofbesparing gerealiseerd wordt.

