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PRODUCT NEWS

Annak ellenére, hogy a dokumentum összeállítására nagy gondot fordítottunk, harmadik felek nem származtathatnak jogokat, és nem hivatkozhatnak annak tartalmának helyességére és teljességére.

Amint azt az MPM korábban közölte, minden autógyártó 
(OEM) elkészíti a „követelmények listáját”. Ez a lista tartal-
mazza azokat a specifikációkat, amelyeknek egy motorolajnak 
meg kell felelnie ahhoz, hogy alkalmasnak lehessen tekinteni 
bizonyos modellekben való használatra. Ezeket a követel-
ményeket az úgynevezett OEM-jóváhagyások sorolják fel. 
Az autógyártók által, az új modellek motorolajaival szemben 
támasztott követelmények egyre szigorúbbak és szerteága-
zóbbak. Ez módosított vagy teljesen új motorolaj-specifikáci-
ókat eredményez. Az MPM ezért bemutatja legújabb motor-
olaját, a 0W-30 Premium Synthetic ESP-L-t. 

A Volkswagen-csoport (beleértve a Porschét is) üzemanyag-taka-
rékossági okokból a 2018-as modellévtől különböző modelleknél 
ezt a 0W-30-at részesíti előnyben az 5W-30 helyett. Emellett a kife-
jezetten a hibrid modellek esetében „5W” helyett „0W” motorolajat 
választanak. A hibrid hajtásban a villanymotor és a belső égésű 
motor összehangoltan működik. Alacsony sebességnél az autót 
kizárólag villanymotor hajtja, és amikor nagyobb teljesítményre 
van szükség a nagyobb sebesség eléréséhez, bekapcsol a belső 
égésű motor. Ez azt jelenti, hogy a belső égésű motornak képes-
nek kell lennie a hidegindítástól való munkavégzésére nagyobb 
motorterhelés mellett. Ez speciális követelményeket támaszt az 
olaj tulajdonságaival szemben. Alacsony viszkozitása biztosítja,

hogy az olaj még alacsony hőmérsékleten is könnyen áthaladjon 
a motoron, ugyanakkor kiváló kenést biztosít. Ezért az autógyártók 
kiváló minőségű 0W-30-at írnak elő az ilyen típusú motorokhoz. 
Emellett a 0W-30 Premium Synthetic ESP-L alacsony hamutar-
talommal rendelkezik. Ez segít csökkenteni a részecskék lerakó-
dását a dízel részecskeszűrőkben. Így ez a legújabb MPM termék 
az Euro 4, 5 és 6 szabványoknak is megfelel. Ezenkívül a 0W-30 
Premium Synthetic ESP-L hosszabb szervizintervallumú model-
lekhez használható. A Volkswagen-csoport követelményein túl 
az olaj megfelel a BMW-, a Mercedes- és a Fiat-csoport – többek 
között MultiJet, MultiAir és TwinAir motorokkal felszerelt – autóira 
vonatkozó OEM-előírásainak is. Az MPM 05000ESP-L cikkszámú 
legújabb MPM-termék az olyan motorokban használható, ame-
lyeknél a következő specifikációk valamelyike elő van írva 0W-30 
viszkozitással kombinálva: 

Műszaki kérdések esetén: 
kérjük, forduljon az MPM műszaki ügyfélszolgálatához a 
következő címen: support@mpmoil.com vagy hívja a  
+31 (0)15 - 251 40 30 telefonszámot.
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ÚJ! MPM 05000ESP-L motorolaj 
0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Csomagolási egységek: 

CIKKSZÁM TÉRFOGAT EGYSÉGENKÉNT RAKLAPONKÉNT

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

Műszaki előírások: 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


