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NIEUW ! MPM 05000DFI Motor Oil
5W-30 Premium Synthetic DFI

Dit nieuwe product mag ook gebruikt worden voor motoren
voorafgaand aan het bouwjaar 2018 mits de BMW specificatie
LONGLIFE-04 wordt voorgeschreven. Voor BMW motoren
voor het jaar 2018 blijven de MPM motorolie producten
zoals 05000DPF en 05000ESP ook beschikbaar, die aan de
oude specificaties van voor 2018 voldoen. De BMW LONGLIFE-04 is in eerste instantie gelanceerd in 2004, inmiddels
al 16 jaar geleden. BMW heeft haar motoren in die tijd aangepast om te voldoen aan, nu EURO 6, emissiewetgeving.
Zes cilinder atmosferische motoren met indirecte benzine
inspuiting zijn vervangen door 4 cilinder turbomotoren met
directe benzine inspuiting, die net zoveel en zelfs meer, vermogen leveren. Deze nieuwe motorontwikkelingen leiden er
toe dat BMW nieuwe eisen aan de motorolie LONGLIFE-04
heeft moeten stellen om te kunnen garanderen dat de
motorolie de gewenste prestatie levert in deze nieuwe

motoren. De motorolie wordt in de nieuwe motoren namelijk
veel zwaarder belast en er worden hogere eisen gesteld aan
onder andere:
• optimale smering bij minimale wrijving (brandstofbesparing)
• verbeterde weerstand tegen het verouderen van de olie
• beter inwendig schoonhouden van de motor
• Langere levensduur van de componenten van het uitlaatgasnabehandelingssysteem
• blijven leveren van de prestaties gedurende de gehele
longlife interval
Het is daarom dat BMW deze nieuwe MPM 05000DFI dan
ook dwingend voorschrijft voor de nieuwe motoren. Naast
de motoren van BMW is de MPM 05000DFI verder inzetbaar
waar één van de volgende specificaties wordt voorgeschreven
in combinatie met een 5W-30 viscositeit:

Specificaties 05000DFI:
H API SN
H BMW LONGLIFE-04
H MB 229.52/229.51/229.31

H ACEA C3
H GM dexos2™
H VW 505.00/505.01

Voor 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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MPM introduceert de nieuwe premium synthetische
motorolie 5W-30 DFI. MPM 05000DFI motor oil heeft
de nieuwste BMW LONGLIFE-04 specificatie en is speciaal ontwikkeld voor de nieuwe BMW motoren vanaf
2018. Voor deze nieuwe motoren is de gewijzigde BMW
specificatie LONGLIFE-04 (5W-30 viscositeit) dwingend
door BMW voorgeschreven.

