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NYHET! MPM 05000ESP-L motorolja
0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Volkswagen-koncernen (inklusive Porsche) föredrar denna
0W-30 framför 5W-30 för olika modeller från och med 2018
års modell av bränsleekonomiska skäl. Dessutom väljs ofta
en ”0W” -motorolja specifikt för hybridmodeller istället för
en ”5W”. I en hybriddrift arbetar elmotorn och förbränningsmotorn unisont. Vid låg hastighet drivs bilen uteslutande av
elmotorn och när det krävs mer kraft för att nå högre hastighet tar förbränningsmotorn över. Det innebär att förbränningsmotorn måste kunna utföra sitt arbete från kallstart vid
högre motorbelastning. Detta ställer specifika krav på oljans
egenskaper, en låg viskositet för att säkerställa att oljan lätt
rör sig genom motorn även vid låga temperaturer men samtidigt ger utmärkt smörjning. Därför föreskriver biltillverkare en
0W-30 av hög kvalitet för dessa typer av motorer. Dessutom

har 0W-30 Premium Synthetic ESP-L låg askhalt. Detta bidrar
till att minska avsättningen av partiklar i dieselpartikelfilter.
Som sådan är denna senaste MPM-produkt också lämplig för
Euro 4-, 5- och 6-standarderna. Dessutom kan 0W-30 Premium
Synthetic ESP-L användas för modeller med utökade serviceintervall. Utöver Volkswagen-koncernens krav uppfyller oljan
även OEM-kraven för specifika modeller av BMW, Mercedes och
bilar från Fiat-koncernen med bland annat MultiJet-, MultiAiroch TwinAir-motorer. Denna senaste MPM-produkt med artikelnummer MPM 05000ESP-L kan användas i motorer där en av
följande specifikationer föreskrivs i kombination med 0W-30
viskositet:

Specifikationer: H ACEA C3 H API SN H BMW LL-04
H Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1 H MB 229.31/51
H VW 504.00/507.00 H Porsche C30
För tekniska frågor:
Kontakta MPM Teknisk Support på
support@mpmoil.com eller ring +31 (0)15 - 251 40 30.
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Som MPM tidigare har meddelat utarbetar alla biltillverkare
(OEM) ”kravlistor”. En sådan lista innehåller de specifikationer som en motorolja måste uppfylla för att anses lämplig
för användning i specifika bilmodeller. Dessa krav anges i de
så kallade OEM-godkännandena. Kraven som biltillverkarna
ställer på motoroljor för nya modeller blir allt strängare och
mångsidigare hela tiden. Detta resulterar i modifierade eller
helt nya specifikationer för motoroljor. MPM introducerar
därför sin senaste motorolja, 0W-30 Premium Synthetic ESP-L.

