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NOVO!

Motorno olje MPM 05000ESP-X
5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Kot naslednik uspešnega MPM 05000ESP zdaj MPM
predstavlja novo motorno olje MPM 05000ESP-X
5W-30 Premium Synthetic ESP-X.
Medtem ko olje 05000ESP zajema speciﬁkacijo Mercedes
229,51, olje 05000ESP-X vključuje tudi novejšo speciﬁkacijo
229,52 za motorje osebnih avtomobilov BlueTec Diesel OM
642. Za motorje BMW lahko novo olje ESP-X zdaj uporabljamo
ne le pri modelih BMW, izdelanih pred letom 2019 s speciﬁkacijo
LL04, temveč tudi v najnovejših BMW-jih od leta 2019 dalje s
posodobljeno speciﬁkacijo LL04. Poleg tega je bila speciﬁkacija
API nadgrajena s SN na SP in 05000ESP-X se lahko uporablja
tudi v Fiats s speciﬁkacijo 9.55535-S3.Motorno olje MPM ESP-X
za nove motorje Mercedes-Benz s speciﬁkacijo

motornega olja MB 229.52 posebej ščiti katalizator (SCR-NOx)
v tem sodobnem motorju Blue Tec. Olje ESP-X ima posebno
embalažo dodatkov, ki vsebuje antioksidante in nudi večjo
oksidacijsko stabilnost.Olje MPM 05000ESP-X ustreza tudi
speciﬁkaciji API SP. To je dodatna zahteva za zaščito motorja
proti predvžigu pri nizki hitrosti (prezgodnji vžig med vožnjo pri
nizki hitrosti, slišno v obliki trkanja v motorju, glej tudi bilten
OEM št. 4), znano tveganje za bencinske motorje z neposrednim
vbrizgom. Poleg tega olje MPM ESP-X zdaj izpolnjuje vse speciﬁkacije BMW Longlife-04 in speciﬁkacije Fiat 9.55535-S3,
med drugim tudi za Chrysler Grand Voyager, Jeep Wrangler in
Grand Cherokee.
MPM 05000ESP-X olje se lahko uporablja v motorjih, kjer je
v kombinaciji z viskoznostjo 5W-30 predpisana ena od
naslednjih speciﬁkacij:

Speciﬁkacije:

★ 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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Kot je podjetje MPM že sporočilo, vsi proizvajalci avtomobilov (OEM) pripravijo "sezname zahtev". Ta seznam
vsebuje speciﬁkacije, ki jih mora izpolnjevati motorno
olje, da se lahko šteje za primerno za uporabo v določenih modelih avtomobilov. Te zahteve so navedene v
tako imenovanih OEM odobritvah. Proizvajalci avtomobilov na svoje sezname nenehno dodajajo zahteve.
Rezultat tega so spremenjene ali povsem nove speciﬁkacije motornega olja.

