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Balenia: 		
Č. TOVARU

OBJEM

POČET KUSOV
V BALENÍ

POČET KUSOV
NA PALETE

05001DFI
05005DFI
05020DFI
05060DFI
05205DFI
05999DFI

1L
5L
20 L
60 L
205 L
1000 L
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1
1
1
1

450
112
30
6
2
-

NOVINKA ! Motorový Olej MPM 05000DFI
5W-30 Premium Synthetic DFI

Tento nový produkt sa môže použiť aj pre motory vyrobené
pred rokom 2018 za predpokladu, že je predpísaná špecifikácia BMW LONGLIFE-04.
V prípade motorov BMW pred rokom 2018 zostanú dostupné
aj produkty motorového oleja MPM, ako napríklad 05000DPF
a 05000ESP, ktoré spĺňajú špecifikácie pred rokom 2018.
BMW LONGLIFE-04 bol pôvodne uvedený na trh v roku 2004,
približne pred 16 rokmi. V tom čase spoločnosť BMW prispôsobila svoje motory predpisom o emisiách (v súčasnosti
EURO 6). Šesťvalcové motory s nasávaním a nepriamym
vstrekovaním paliva boli nahradené štvorvalcovými preplňovanými motormi s priamym vstrekovaním paliva, ktoré dodávajú rovnaké alebo aj väčšie množstvo energie. V dôsledku
nového vývoja motorov musela spoločnosť BMW stanoviť
nové požiadavky na motorový olej LONGLIFE-04, aby sa zaručilo, že motorový olej v týchto nových motoroch zabezpečí

požadovaný výkon. V nových motoroch musí motorový olej
znášať oveľa väčšie sily a okrem iného existujú vyššie požiadavky na:
•	optimálne mazanie s minimálnym trením (úspory paliva);
•	zlepšená odolnosť proti starnutiu oleja;
•	lepšie vnútorné čistenie motora;
•	dlhšia životnosť komponentov systému dodatočnej úpravy
výfukových plynov;
•	dobrý výkon počas celého životného cyklu.
Z tohto dôvodu spoločnosť BMW ustanovila tento nový
motorový olej MPM 05000DFI ako povinný pre nové motory.
Okrem motorov BMW sa motorový olej MPM 05000DFI môže
používať aj v motoroch, pre ktoré je predpísaná jedna z
nasledujúcich špecifikácií v kombinácii s viskozitou 5W-30:

Špecifikácie:
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

Technické otázky:
Kontaktujte technickú podporu MPM na adrese
support@mpmoil.nl alebo zavolajte na +31 (0)15 - 251 40 30.
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MPM predstavuje nový prémiový syntetický motorový
olej 5W-30 DFI. Motorový olej MPM 05000DFI má najnovšiu špecifikáciu BMW LONGLIFE-04 a bol špeciálne
vyvinutý pre nové motory BMW dostupné od roku
2018. BMW stanovila pre tieto nové motory upravenú
špecifikáciu BMW LONGLIFE-04 (viskozita 5W-30) ako
povinnú.

