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Premium Synthetic 5W-30 Motor Oil
Heavy Duty Diesel LE ( 05000LE )
Τώρα διατίθεται και σε δοχείο 5 λίτρων
Η MPM εισάγει μια γνωστή νέα σειρά μηχανέλαιων για υβριδικά αυτοκίνητα. Το πρώτο προϊόν αυτής της σειράς, το Hybrid
08000 είναι το MPM 08000AT Motor Oil 0W-16 Premium
Synthetic Advanced Technology.
Για δεκαετίες, η Mercedes-Benz έχει ορίσει τις δικές της προδιαγραφές για
τον τύπο λαδιών και υγρών που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα και τα
μεγάλα φορτηγά της. Αυτές οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα διεθνή πρότυπα, όπως αυτά που ορίζει η ACEA. Οι προδιαγραφές έχουν σχεδιαστεί
για να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την τεχνολογία που χρησιμοποιείται
σε ορισμένα οχήματα. Η Mercedes-Benz κάνει διάκριση μεταξύ λιπαντικών
κινητήρων για χρήση σε κινητήρες αυτοκινήτων και εκείνων που χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικά οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων φορτηγών). Οι προδιαγραφές λαδιού αυτοκινήτου προηγούνται
πάντα με MB 226.x ή MB 229.x, όπου το x αντιπροσωπεύει ένα ή δύο
ψηφία, για παράδειγμα MB 229,5 ή MB 229,52. Σε αυτήν την περίπτωση,
ένας υψηλότερος αριθμός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το λάδι είναι καλύτερο. Οι προδιαγραφές λαδιού για κινητήρες επαγγελματικών οχημάτων
προηγούνται πάντα με MB 228.x, όπου το x αντιπροσωπεύει και πάλι ένα
ή δύο ψηφία, για παράδειγμα MB 228,5 ή MB 228,51. Και εδώ, ένα λάδι με

λάδι κινητήρα 5W-30, με τις προδιαγραφές φορτηγού οχήματος MB 228.51, ορίζεται ρητά και αποκλειστικά. Δύο
παραδείγματα είναι τα VITO 109 CDI και 111 CDI με κινητήρα 622.951.
Το προϊόν MPM με επίσημη έγκριση MB σε αυτήν την περίπτωση είναι το
MPM 05000LE. Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση από τους
πελάτες της για αυτό το προϊόν, η γκάμα προϊόντων της MPM περιλαμβάνει τώρα αυτό το προϊόν σε δοχείο 5 λίτρων, με κωδικό προϊόντος
05005LE. Αυτό το λάδι 05005LE καθορίζεται όλο και περισσότερο για διάφορα φορτηγά και από άλλους κατασκευαστές. Ένα δοχείο 5 λίτρων είναι
επίσης χρήσιμο για τη συμπλήρωση μεγάλων φορτηγών. Το λάδι 05000LE
της MPM πρέπει να χρησιμοποιείται όταν συνιστάται λάδι κινητήρα
5W-30 με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Προδιαγραφές:

H ACEA E4, E6, E7, E9 H API CJ-4 H Caterpillar ECF-3
H Cummins CES 20081 H DAF H Deutz DQC IV-10 LA
H JASO DH-2 H MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3677
H MB-Approval 228.51 H MTU Type 2.1 / Type 3.1
H Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus
H Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD H Scania LDF-4
H Voith Retarder Oil class B H Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4

μεγαλύτερο αριθμό δεν είναι απαραίτητα καλύτερο από ένα με μικρότερο
(vans) είναι συνήθως αυτά που έχουν σχεδιαστεί για αυτοκίνητα. Ωστόσο,
υπάρχουν ορισμένα μοντέλα της Mercedes-Benz VITO για τα οποία ένα

Για τεχνικά ερωτήματα:
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της MPM στο
support@mpmoil.nl ή καλέστε στο +31 (0) 15 - 2514030.

MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Ολλανδία
Τηλέφωνο: +31 (0)15 - 251 40 30 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mpmoil.nl
Internet: www.mpmoil.gr
Παρόλο που το έγγραφο αυτό έχει καταρτιστεί με μεγάλη φροντίδα, τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να αποκομίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή να προβάλουν αξίωση για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου τους.
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αριθμό. Τα λιπαντικά κίνησης που καθορίζονται για ελαφρά φορτηγά

