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Хоча цей документ був складений дуже уважно, жодна третя сторона не може отримати жодних прав чи претензій щодо точності та повноти його змісту.
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НОВИНКА ! 05000C5 Моторна олива 
0W-20 Premium Synthetic C5
MPM уже має у своїй програмі декілька моторних олив 
0W-20. Зараз ми розширюємо асортимент, додавши до 
нього продукт, який відповідає специфікації C5 ACEA 
(Європейської асоціації виробників автомобілів) і спе-
цифікаціям OEM (виробника автомобіля). Досконала 
моторна олива зі спеціальним пакетом додатків.

Виробники автомобілів повинні дотримуватися все жорсткі-
ших європейських стандартів щодо викидів CO2 для нових 
моделей автомобілів. З цією метою розробляються спеціальні 
моторні оливи із все нижчим показником в’язкості. При виборі 
моторної оливи окрім в’язкості завжди відіграє роль якість про-
дукту. Загальна якість описана в стандарті ACEA (специфікація 
C5) або в стандарті API (Американського нафтового інституту). 
Важливо знати, що автовиробник майже завжди має свою 
додаткову специфікацію (так звана специфікація OEM). MPM 
05000C5 — це синтетична моторна олива SAE 0W-20 премі-
ум-класу для двигунів, для яких є обов’язковими специфікації 
ACEA C5 і/або одна з наведених нижче специфікацій OEM.
Моторна олива 0W-20 C5 була спеціально розроблена для 
захисту сучасних бензинових турбодвигунів прямого вприску-
вання (TGDI) від «низькошвидкісного передчасного запалю-
вання» (LSPI), і вона рекомендована та схвалена для викори-
стання в Mercedes-Benz, BMW, Land Robber & Jaguar, Mitsubishi 

(наприклад, двигун Eclipse Cross 4B40) і низці інших моделей 
автомобілів. Цей продукт також підходить для різноманітних 
дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів і 
позашляховиків, для яких рекомендована одна з переліче-
них нижче специфікацій:

Специфікації:
H ACEA C5 H MB-Approval 229.71
H API SN/RC, SN Plus H Mitsubishi
H BMW LL-17FE+ H Opel OV0401547
H ILSAC GF-5 H STJLR.51.5122

Пакувальні одиниці:    КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ    КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ
НОМЕР АРТИКУЛУ      ОБ’ЄМ        В УПАВКОВЦІ           НА ПІДДОНІ

05001C5 1 L 6 450
05005C5 5 L 4 112
05020C5 20 L 1 30
05060C5 60 L 1 6
05205C5 205 L 1 2
05999C5 1000 L 1 -

З технічних питань: 
звертайтесь до служби технічної підтримки компанії MPM за 
електронною адресою support@mpmoil.nl або зателефонуйте 
за номером +31 (0)15 - 251 40 30.
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