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PRODUCT NEWS

Хоча цей документ був складений дуже уважно, жодна третя сторона не може отримати жодних прав чи висувати претензії щодо точності та повноти його змісту.
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Пакувальні одиниці:
АРТИКУЛ ОБ’ЄМ НА ОДИНИЦЮ НА ПІДДОНІ

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

Специфікації:  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

Раніше компанія MPM повідомляла, що всі виробники 
автомобілів (OEM) складають «списки вимог». Кожен 
такий список містить технічні характеристики, яким має 
відповідати моторне мастило, щоб бути придатним для 
використання в конкретних моделях. Ці вимоги наво-
дяться в так званих дозволах виробників автомобілів. 
Вимоги, які виробники автомобілів висувають до 
моторних мастил для нових моделей, стають дедалі 
жорсткішими й різноманітнішими. Це призводить до 
змінення або створення нових технічних характеристик 
моторних мастил. Саме тому компанія MPM представ-
ляє своє найновіше моторне мастило 0W-30 Premium 
Synthetic ESP-L. 

Від 2018 модельного року з міркувань економії пального Volkswagen 
Group (зокрема Porsche) віддає перевагу мастилу 0W-30 для цілого 
спектра моделей, відмовившись від 5W-30. Крім того, для гібридних 
моделей вибирається моторне мастило класу 0W, а не 5W. У гібридній 
конструкції електродвигун і двигун внутрішнього згоряння працюють 
одночасно. За низької швидкості автомобіль приводиться в рух 
виключно електродвигуном, а для її підвищення, коли потрібно більше 
потужності, долучається двигун внутрішнього згоряння. Це означає, 
що двигун внутрішнього згоряння має виконувати холодний запуск за 
більших навантажень. Така умова створює особливі вимоги до власти

востей мастила: завдяки низькій в’язкості воно має легко перетікати у 
двигуні навіть при низькій температурі, але водночас чудово змащу-
вати. Тому виробники автомобілів рекомендують використовувати для 
цих типів двигунів високоякісне мастило 0W-30. До того ж, мастило 
0W-30 Premium Synthetic ESP-L має низьку зольність. Це допомагає 
зменшити відкладення, уловлювані дизельними сажовими фільтрами. 
Отже, найновіший продукт компанії MPM також відповідає вимогам 
стандартів Euro 4, 5 і 6. Крім того, мастило 0W-30 Premium Synthetic 
ESP-L можна використовувати для моделей із подовженим стро  ком 
служби. Крім вимог Volkswagen Group, воно також відповідає вимогам 
OEM для конкретних моделей BMW, Mercedes і автомобілів групи Fiat, 
зокрема з двигунами MultiJet, MultiAir і TwinAir. Цей найновіший про-
дукт компанії MPM з артикулом MPM 05000ESP-L можна використову-
вати у двигунах, що потребують поєднання в’язкості 0W-30 з однією з 
наведених нижче технічних умов. 

У разі виникнення технічних питань: 
Зверніться до служби технічної підтримки MPM за  
адресою support@mpmoil.com або зателефонуйте за  
номером +31 (0)15 - 251 40 30.

НОВИНКА!  
Моторне мастило MPM 05000ESP-L
0W-20 Premium Synthetic EcoBlue


