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NOVO! Motorno olje MPM 05000ESP-L
0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Zaradi varčne porabe goriva pri vozilih različnih modelov, izdelanih v modelnem letu 2018 in naprej, daje skupina Volkswagen
(vključno s Porschejem) prednost olju 0W-30 pred oljem 5W-30.
Poleg tega je, posebej za hibridne modele, izbrano motorno
olje „0W“ namesto „5W“. Pri hibridnem pogonu elektromotor
in motor z notranjim izgorevanjem delujeta usklajeno. Pri nizki
hitrosti avtomobil poganja izključno elektromotor, in ko je za
dosego višje hitrosti potrebna večja moč, vskoči motor z notranjim izgorevanjem. To pomeni, da mora biti motor z notranjim
izgorevanjem sposoben opravljati svoje delo iz hladnega
zagona pri večjih obremenitvah motorja. To postavlja posebne
zahteve glede lastnosti olja; nizka viskoznost, ki zagotavlja enostavno gibanje olja skozi motor tudi pri nizkih temperaturah,

hkrati pa mora nuditi odlično mazanje. Zato proizvajalci avtomobilov za te tipe motorjev predpisujejo visokokakovostno
0W-30 olje. Poleg tega ima 0W-30 Premium Synthetic ESP-L
nizko vsebnost pepela. To pomaga zmanjšati odlaganje delcev v
dizelskih filtrih trdnih delcev. Kot tak pa je ta najnovejši izdelek
MPM primeren tudi za standarde Euro 4, 5 in 6 motorje. Poleg
tega se lahko 0W-30 Premium Synthetic ESP-L uporablja za
modele vozil s podaljšanimi servisnimi intervali. Poleg zahtev
koncerna Volkswagen olje izpolnjuje tudi zahteve OEM za
posebne modele BMW, Mercedes in avtomobile iz skupine Fiat,
med drugim z motorji MultiJet, MultiAir in TwinAir. Ta najnovejši izdelek MPM s številko artikla MPM 05000ESP-L se lahko
uporablja v vseh motorjih, kjer je v kombinaciji z viskoznostjo
0W-30 predpisana ena od naslednjih specifikacij:

Specifikacije: 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
V primeru tehničnih vprašanj:
Obrnite se na tehnično podporo podjetja MPM na
support@mpmoil.com ali pokličite +31 (0)15 - 251 40 30.
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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 ga
lahko šteje kot primerno za uporabo v določenih modelih. Te
zahteve so navedene v tako imenovanih OEM odobritvah. Zahteve, ki jih proizvajalci avtomobilov postavljajo za motorna
olja za nove modele, postajajo vedno strožje in raznolike.
Rezultat tega so spremenjene ali povsem nove specifikacije
motornega olja. Podjetje MPM zato predstavlja svoje najnovejše motorno olje, 0W-30 Premium Synthetic ESP-L.

