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JEDNOTKY BALENÍ
Č. PRODUKTU OBJEM

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

Koncern Volkswagen (včetně Porsche) preferuje u různých
modelů od modelového roku 2018 tento olej před typem
5W-30 z důvodu úspory paliva. Olej typu 0W je navíc přímo
předepsán pro hybridní modely. U hybridního pohonu pracuje
elektromotor současně se spalovacím motorem. Při nízkých
otáčkách je vůz poháněn výhradně elektromotorem. Při požadavku na vyšší výkon pro dosažení vyšších otáček pak naskočí
spalovací motor. To znamená, že spalovací motor musí být
schopen správně fungovat od studeného startu při vyšším
zatížení. To klade specifické požadavky na vlastnosti oleje:
nízká viskozita zajišťuje snadný průtok oleje motorem i při
nízkých teplotách, ale zároveň nabízí vynikající mazání. Proto
výrobci automobilů předepisují pro tyto typy motorů vysoce

kvalitní olej 0W-30. Olej 0W-30 Premium Synthetic ESP-L se
dále vyznačuje nízkým obsahem popela. To pomáhá snižovat
usazování částic ve filtrech pevných částic. Sám o sobě tento
nejnovější produkt značky MPM také splňuje normy Euro 4, 5
a 6. Navíc ho lze použít pro modely s prodlouženými servisními intervaly. Kromě požadavků koncernu Volkswagen tento
olej splňuje také požadavky OEM pro některé modely značky
BMW, Mercedes a vozy koncernu Fiat s motory MultiJet, MultiAir,
TwinAir apod. Tuto novinku značky MPM s produktovým označením MPM 05000ESP-L lze použít v motorech, kde je předepsána
některá z následujících specifikací v kombinaci s viskozitou
0W-30:

Specifikace: 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 C3
V případě technických otázek:
prosím kontaktujte technickou podporu MPM na
support@mpmoil.com nebo zavolejte na telefonní číslo
+31 (0)15 - 251 40 30.
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Jak již v minulosti společnost MPM uvedla, všichni výrobci
automobilů (OEM) sestavují své „seznamy požadavků“. Ty
obsahují specifikace, které musí motorový olej splňovat, aby
byl považován za vhodný pro použití v konkrétních modelech
automobilů. Tyto požadavky jsou uvedeny v takzvaných schváleních OEM. Požadavky výrobců na motorové oleje pro nové
modely jsou stále přísnější a rozmanitější. Jejich výsledkem
jsou pak upravené nebo zcela nové specifikace motorových
olejů. Společnost MPM proto představuje svůj nejnovější
motorový olej 0W-30 Premium Synthetic ESP-L.

