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Motory se stávají více a více efektivnějšími tak, aby 
splňovaly stále přísnější požadavky na emise CO2. Pou-
žívání správného motorového oleje má proto naprosto 
zásadní význam. Správný motorový olej koneckonců 
omezuje nežádoucí tření, čímž lze dosáhnout významné 
úspory paliva.

Při vývoji nových motorů se automobilky trvale zaměřují na 
nejlepší poměr úspory paliva a ochrany proti opotřebování. 
Tohoto optimálního výkonu lze dosáhnout nejen konstrukcí 
motoru, ale také použitím motorového oleje se specifickými 
vlastnostmi. Motorový olej je proto základní složkou celého 
motoru.
Pro své dieselové motory o objemu 1,5 litrů uvedla automo-
bilka Ford na trh nový motorový olej s unikátní specifikací: 
Ford WSS-M2C952-A1. 
 
Tato nová specifikace byla vyvinuta speciálně pro nové 
motory EcoBlue TDCI a není kompatibilní s dřívějšími 
modely. Tento nový motorový olej automobilky Ford zaru-
čuje optimální ochranu proti opotřebování a zároveň mini-
malizuje spotřebu paliva, což zase vede ke sníženému 
dopadu na životní prostředí.

Na základě toho představuje MPM svůj nový produkt 
05000ECB. Tento nový motorový olej MPM vyhovuje klíčové 
specifikaci Ford WSS-M2C952-A1 a nachází se mimo jiné v 
dieselových motorech o objemu 1,5 litrů, které se montují do 
modelů Focus, Kuga, Puma, EcoSport a Tourneo/Transit 
Connect. Přesné aplikace 05000ECB najdete na mpmoil.com. 

Kromě výše uvedených modelů Ford lze tento motorový olej 
použít také pro značky a modely, kde se doporučuje SAE 0W-20 
se specifikací ACEA C5 nebo C6.

Specifikace:
H ACEA C5, C6   
H API SP/SN Plus   
H Ford WSS-M2C952-A1
H Jaguar/Land Rover STJL.03.5006
H Opel/GM dexosTMD     
H ILSAC GF-6A

V případě technických otázek: 
prosím kontaktujte technickou podporu MPM na 
support@mpmoil.com nebo zavolejte na telefonní číslo  
+31 (0)15 - 251 40 30.

20
07

21
-C

Z

NOVINKA ! Motorový olej MPM 05000ECB 
Prémiový syntetický olej 0W-20 do motorů EcoBlue

JEDNOTKY BALENÍ
Č. PRODUKTU OBJEM KUSŮ V BALENÍ KUSŮ NA PALETĚ

05001ECB 1 L 6 450
05005ECB 5 L 4 112
05020ECB 20 L 1 30
05060ECB 60 L 1 6
05205ECB 205 L 1 2


