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PRODUCT NEWS

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.

După cum a comunicat anterior MPM, toți producătorii auto 
(OEM) întocmesc „liste de cerințe”. O asemenea listă conține 
specificațiile pe care trebuie să le îndeplinească un ulei de 
motor pentru a fi considerat adecvat pentru utilizarea la anu-
mite modele. Aceste cerințe sunt enumerate în așa-numitele 
aprobări OEM. Cerințele pe care producătorii de automobile le 
impun uleiurilor de motor pentru noile modele devin din ce în 
ce mai stricte și mai diverse. Acest lucru duce la modificarea 
specificațiilor sau la specificații complet noi pentru uleiul de 
motor. Prin urmare, MPM prezintă 0W-30 Premium Synthetic 
ESP-L, cel mai nou ulei de motor. 

Grupul Volkswagen (inclusiv Porsche) preferă această versiune 
0W-30 față de 5W-30 pentru diverse modele începând cu modelele 
din  2018, pentru un consum mai scăzut de combustibil. În plus, 
în special pentru modelele hibrid, se alege un ulei de motor „0W” 
în loc de „5W”. La un automobil hibrid, motorul electric și motorul 
cu ardere internă funcționează la unison. La viteză redusă, mașina 
este alimentată exclusiv de motorul electric, iar atunci când există 
o cerere de putere mai mare pentru a atinge o viteză mai mare, 
motorul cu ardere internă intră în acțiune. Acest lucru înseamnă că 
motorul cu ardere internă trebuie să fie capabil să își facă treaba de 
la pornirea de pe loc, la sarcini mai mari ale motorului. Acest lucru 
impune cerințe specifice privind proprietățile uleiului; o vâscozitate 

redusă pentru a garanta că uleiul circulă ușor prin motor chiar și la 
temperaturi scăzute, dar în același timp oferă o lubrifiere excelentă. 
Prin urmare, producătorii de automobile prescriu un ulei 0W-30 
de înaltă calitate pentru aceste tipuri de motoare. În plus, 0W-30 
Premium Synthetic ESP-L are un conținut redus de cenușă. Acest 
lucru ajută la reducerea depunerii de particule în filtrele de par-
ticule diesel. Ca atare, acest ultim produs MPM este, de asemenea, 
potrivit pentru standardele Euro 4, 5 și 6. În plus, 0W-30 Premium 
Synthetic ESP-L poate fi utilizat pentru modelele cu intervale de 
service prelungite. În plus față de cerințele grupului Volkswagen, 
uleiul îndeplinește, de asemenea, cerințele OEM pentru anumite 
modele BMW, Mercedes și pentru automobilele din grupul Fiat cu 
motoare MultiJet, MultiAir și TwinAir. Acest produs MPM de ultimă 
generație, cu numărul de articol MPM 05000ESP-L, poate fi utili-
zat la motoarele pentru care este prescrisă una dintre următoarele 
specificații în combinație cu vâscozitatea 0W-30: 

Pentru întrebări tehnice: 
Contactați Departamentul de asistență tehnică MPM la 
support@mpmoil.com sau sunați la +31 (0)15 - 251 40 30.
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NOU! Ulei de motor MPM 05000ESP-L 
0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Unități de ambalare:
ART. NR. VOLUM PER UNITATE PER PALET

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

Specificații:  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


