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Unități de ambalare:

NOU!
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VOLUM
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PER PALET

05001ESP-X
05005ESP-X
05020ESP-X
05060ESP-X
05205ESP-X

1L
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20 L
60 L
205 L
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4
1
1
1

450
112
30
6
2

Ulei de motor MPM 05000ESP-X
5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Ca succesor al produsului de succes MPM 05000ESP,
MPM introduce acum noul ulei de motor MPM 05000ESP-X
5W-30 Premium Synthetic ESP-X.
În timp ce uleiul 05000ESP acoperă speciﬁcaţia Mercedes
229.51, uleiul 05000ESP-X include și cea mai nouă speciﬁcaţie
229.52 pentru motoarele auto BlueTec Diesel OM 642. Pentru
motoarele BMW, noul ulei ESP-X poate ﬁ utilizat acum nu
numai la modelele BMW construite înainte de 2019 cu speciﬁcaţia LL04, ci și la ultimele modele BMW construite începând cu 2019, cu speciﬁcaţia LL04 actualizată. În plus, speciﬁcaţia API a fost actualizată de la SN la SP, iar modelul
05000ESP-X poate ﬁ utilizat și la motoare Fiat cu speciﬁcaţia
9.55535-S3.Uleiul de motor MPM ESP-X pentru noile motoare
Mercedes-Benz cu speciﬁcaţia uleiului de motor MB 229.52

protejează în mod speciﬁc convertorul catalitic (SCR-NOx) în
acest motor modern Blue Tec. Uleiul ESP-X are un pachet
special de aditivi cu conţinut de antioxidanţi care oferă o
stabilitate mai mare la oxidare.Uleiul MPM 05000ESP-X
respectă, de asemenea, speciﬁcaţiile API SP. Aceasta este o
cerinţă suplimentară pentru protejarea motorului împotriva
pre-aprinderii la viteză redusă (aprindere prematură la viteză
redusă, semnalată auditiv printr-un zgomot de lovitură în
motor; consultaţi și Buletinul informativ OEM numărul 4),
un risc cunoscut al motoarelor pe benzină cu injecţie directă.
Mai mult, uleiul MPM ESP-X îndeplinește acum toate speciﬁcaţiile BMW Longlife-04 și speciﬁcaţiile Fiat 9.55535-S3, pe lângă
altele pentru Chrysler Grand Voyager, Jeep Wrangler și Grand
Cherokee.
Uleiul MPM 05000ESP-X poate ﬁ utilizat la motoare în care
una dintre următoarele speciﬁcaţii este prescrisă în combinaţie cu viscozitatea 5W-30:

Speciﬁcații:

★ ACEA C3
★ API SP
★ BMW LL-04
★ Fiat 9.55535-S3

★ MB-Approval 229.51/229.52
★ Porsche C30
★ VW 504.00/507.00
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După cum a comunicat anterior MPM, toți producătorii
auto (OEM) întocmesc „liste de cerințe”. O asemenea
listă conține speciﬁcațiile pe care trebuie să le îndeplinească un ulei de motor pentru a ﬁ considerat adecvat
pentru utilizarea la anumite modele de mașini. Aceste
cerințe sunt enumerate în așa-numitele aprobări OEM.
Producătorii auto adaugă în mod continuu cerințe pe
listele lor. Acest lucru duce la modiﬁcarea speciﬁcațiilor
sau la speciﬁcații complet noi pentru uleiul de motor.

