PRODUCT NEWS

Embalažne enote:
ŠT. IZDELKA

PROSTOR

NA ENOTO

NA PALETO

05001ECB
05005ECB
05020ECB
05060ECB
05205ECB

1L
5L
20 L
60 L
205 L

6
4
1
1
1

450
112
30
6
2

NOVO! Motorno olje MPM 05000ECB
0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Pri razvoju motorjev proizvajalci avtomobilov nenehno
iščejo najboljše razmerje med prihrankom goriva in zaščito
pred obrabo. Te optimalne rezultate je mogoče doseči tako z
zasnovo motorja kot tudi z uporabo motornega olja s posebnimi lastnostmi. Motorno olje je tako bistven sestavni del
celotne konstrukcije motorja.
Proizvajalec avtomobilov Ford je posebej za svoje nove
1,5-litrske dizelske motorje predstavil novo motorno olje z
edinstveno specifikacijo: Ford WSS-M2C952-A1.
Ta nova specifikacija je posebej razvita za nove motorje
EcoBlue TDCI in ni združljiva s starejšimi motorji. Novo
motorno olje zagotavlja optimalno zaščito motorja pred
obrabo, hkrati pa zmanjšuje porabo goriva, kar ima za posledico manjši vpliv na okolje.

V tem kontekstu MPM predstavlja svoj novi izdelek 05000ECB.
Ta novinec v paleti izdelkov podjetja MPM izpolnjuje
pomembno novo specifikacijo Ford WSS-M2C952-A1, ki jo
med drugim najdemo pri 1,5-litrskih dizelskih motorjih modelov Focus, Kuga, Puma, EcoSport in Tourneo/Transit Connect.
Za natančne aplikacije 05000ECB obiščite mpmoil.com.
Poleg zgoraj navedenih Fordovih modelov se to motorno
olje lahko uporablja tudi za znamke in modele, kjer se priporoča olje SAE 0W-20s specifikacijo ACEA C5 ali C6.

Specifikacije:

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
V primeru tehničnih vprašanj:
Obrnite se na tehnično podporo podjetja MPM na
support@mpmoil.com ali pokličite +31 (0)15 - 251 40 30.
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Čeprav je bila pripravi tega dokumenta namenjena velika pozornost, tretje osebe ne morejo pridobiti nobenih pravic ali zahtevati pravilnosti in popolnosti njegove vsebine.
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Motorji postajajo vedno bolj učinkoviti, da lahko izpolnjujejo vse strožje zahteve glede emisij CO2. Uporaba
ustreznega motornega olja ima pri tem ključno vlogo.
Ustrezno motorno olje zmanjšuje neželeno trenje, tako
da je mogoče doseči znaten prihranek goriva.

