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Deși acest document a fost creat cu multă atenție, utilizatorii nu pot obține niciun drept sau vreo pretenție cu privire la acuratețea și completitudinea conținutului său.
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NOU !  05000C5 Ulei motor 0W-20
Premium Synthetic C5
MPM are deja în  portofoliul său câteva uleiuri de motor 
0W-20. Extindem acum  gama cu un produs care îndepli-
nește specificațiile C5 ACEA (Asociația europeană a pro-
ducătorilor de automobile) și specificațiile OEM (produ-
cător auto). Un ulei de motor extrem de avansat, cu un 
pachet de aditivi speciali.

Producătorii de automobile trebuie să îndeplinească standar-
dele europene din ce în ce mai stricte privind emisiile de CO2, 
pentru modelele noi de mașini. În acest scop, uleiurile de motor 
specifice sunt dezvoltate cu o vâscozitate din ce în ce mai mică. 
Atunci când alegeți un ulei de motor, calitatea joacă întot-
deauna un rol în plus față de vâscozitate. Calitatea per total a 
uleiului este exprimată într-un standard ACEA (aici specificația 
C5) sau API (American Petroleum Institute). Este important să 
știți că producătorul auto are aproape întotdeauna o specifica-
ția suplimentară (așa-numita specificație OEM).

Uleiul de motor 0W-20 C5 a fost dezvoltat special pentru a pro-
teja motoarele  pe benzină,turbo, moderne  si cu injecție 
directă (TGDI) împotriva „Low-Speed Pre Ignition -Pre-aprin-
dere la viteză mică (LSPI)” și este recomandat și aprobat 
pentru, printre altele de Mercedes-Benz, BMW, Land Robber & 
Jaguar și Mitsubishi (de exemplu, motorul Eclipse Cross 4B40).

Acest produs este de asemenea potrivit pentru diverse motoare 
diesel de autoturisme, autoutilitare și SUV-uri, pentru care se 
recomandă una dintre specificațiile enumerate mai jos:

Specificații:
H ACEA C5 H MB-Approval 229.71
H API SN/RC, SN Plus H Mitsubishi
H BMW LL-17FE+ H Opel OV0401547
H ILSAC GF-5 H STJLR.51.5122

Unități de ambalare:      
NUMĂR     NUMĂR                     DE UNITĂȚI          DE UNITĂȚI

NUMĂR ARTICOL       VOLUM          PER PACHET          PER PALET 

05001C5 1 L 6 450
05005C5 5 L 4 112
05020C5 20 L 1 30
05060C5 60 L 1 6
05205C5 205 L 1 2
05999C5 1000 L 1 -

Pentru întrebări tehnice: 
Contactați asistența tehnică MPM la
support@mpmoil.nl sau sunați la +31 (0)15 - 251 40 30.
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