PRODUCT NEWS

Balenia: 		

NOVINKA!

Č. TOVARU

OBJEM

05001ESP-L
05005ESP-L
05020ESP-L
05060ESP-L
05205ESP-L

1L
5L
20 L
60 L
205 L

POČET KUSOV
V BALENÍ

POČET KUSOV
NA PALETE

6
4
1
1
1

450
112
30
6
2

Motorový olej MPM 05000ESP-L
0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Koncern Volkswagen (vrátane Porsche) uprednostňuje tento
olej 0W-30 pred 5W-30 pre rôzne modely počnúc modelovým rokom 2018, a to z dôvodov spotreby paliva. Okrem toho,
špeciálne pre hybridné modely, je zvolený motorový olej „0W“
namiesto „5W“. Pri hybridnom pohone fungujú elektromotor
a spaľovací motor jednotne. Pri nízkej rýchlosti auto poháňa
výlučne elektromotor a keď je požiadavka na väčší výkon na
dosiahnutie vyšších otáčok, naskočí interný spaľovací motor. To
znamená, že interný spaľovací motor musí zvládnuť svoju prácu
už od studeného štartu pri vyššom zaťažení motora. To kladie
špecifické požiadavky na vlastnosti oleja; nízka viskozita zaisťuje ľahký pohyb oleja motorom aj pri nízkych teplotách, no

zároveň zabezpečuje vynikajúce mazanie. Preto výrobcovia
automobilov predpisujú pre tieto typy motorov vysoko-kvalitný
0W-30. Okrem toho má olej 0W-30 Premium Synthetic ESP-L
nízky obsah popola. Pomáha to znižovať usadzovanie častíc vo
filtroch pevných častíc. Ako taký, je tento najnovší produkt od
spoločnosti MPM vhodný aj pre normy Euro 4, 5 a 6. Naviac je
možné olej 0W-30 Premium Synthetic ESP-L použiť pre modely
s predĺženými servisnými intervalmi. Okrem požiadaviek koncernu Volkswagen spĺňa olej aj požiadavky OEM pre konkrétne
modely BMW, Mercedes a automobily skupiny Fiat, napríklad s
motormi MultiJet, MultiAir a TwinAir. Tento najnovší produkt od
spoločnosti MPM s číslom výrobku MPM 05000ESP-L možno
používať v motoroch, kde je predpísaná jedna z nasledujúcich
špecifikácií v kombinácii s viskozitou 0W-30:

Technické údaje: 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
Ak máte technické otázky:
Kontaktujte technickú podporu MPM na adrese
support@mpmoil.com alebo zavolajte na číslo
+31 (0)15 - 251 40 30.
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Ako už spoločnosť MPM informovala, všetci výrobcovia
automobilov (OEM) vydávajú „zoznamy požiadaviek“. Tento
zoznam obsahuje technické parametre, ktoré musí motorový
olej spĺňať, aby sa mohol považovať za vhodný na použitie v konkrétnych modeloch. Tieto požiadavky sú uvedené v
takzvaných špecifikáciách OEM. Požiadavky, ktoré výrobcovia automobilov kladú na motorové oleje pre nové modely,
sú stále prísnejšie a rozmanitejšie. Výsledkom sú upravené
alebo úplne nové špecifikácie motorového oleja. Spoločnosť
MPM preto predstavuje svoj najnovší motorový olej 0W-30
Premium Synthetic ESP-L.

