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Παρόλο που το έγγραφο αυτό έχει καταρτιστεί με μεγάλη φροντίδα, τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να αποκομίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή να προβάλουν αξίωση για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου τους.
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Οι κινητήρες καθίστανται όλο και πιο αποδοτικοί έτσι ώστε να 
μπορούν να πληρούν τις ολοένα και πιο απαιτητικές προδια-
γραφές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η χρησιμο-
ποίηση του κατάλληλου μηχανέλαιου παίζει κρίσιμο ρόλο για 
το σκοπό αυτό. Άλλωστε, το σωστό μηχανέλαιο περιορίζει τις 
ανεπιθύμητες τριβές των μηχανικών μερών, με αποτέλεσμα να 
επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου.

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων κινητήρων, οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
αναζητούν διαρκώς τον βέλτιστο συνδυασμό εξοικονόμησης καυσίμου και 
προστασίας των μηχανικών μερών ενάντια στη φθορά και την καταπό-
νηση. Η ιδανική αυτή απόδοση του κινητήρα που να συνδυάζει και τα δύο 
κατά το μέγιστο, δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο από το 
σχεδιασμό της μηχανής, αλλά απαραίτητη είναι και η  χρήση μηχανέλαιου 
ειδικών προδιαγραφών. Έτσι, το μηχανέλαιο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της συνολικής μηχανικής κατασκευής.
Ειδικά για τους καινούριους της πετρελαιοκινητήρες 1,5 λίτρων, η αυτοκι-
νητοβιομηχανία Ford έχει παρουσιάσει ένα νέο μηχανέλαιο με μοναδική 
προδιαγραφή, την: Ford WSS-M2C952-A1. 
Η καινούρια αυτή προδιαγραφή έχει αναπτυχθεί ειδικά για τους νέους 
EcoBlue TDCI κινητήρες και δεν είναι συμβατή με παλαιότερους κινητήρες. 
Το καινούριο μηχανέλαιο παρέχει άριστη προστασία ενάντια στη φθορά 
και την τριβή ενώ, συγχρόνως, ελαχιστοποιεί την κατανάλωση καυσίμου, 
που συνεπάγεται και μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον. 

Έχοντας αυτές τις εξελίξεις κατά νου, η MPM παρουσιάζει το νέο της 
προϊόν, το 05000ECB. Η νέα αυτή προσθήκη στην γκάμα της MPM ικανο-
ποιεί τη καινούρια σημαντική προδιαγραφή της Ford WSS-M2C952-A1, η 
οποία απαιτείται, μεταξύ άλλων, σε πετρελαιοκινητήρες 1,5 λίτρων που 
φοράνε τα μοντέλα Focus, Kuga, Puma, EcoSport και Tourneo/Transit 
Connect. Για τις ακριβείς εφαρμογές του 05000ECB, παρακαλούμε ανα-
τρέξτε στην ιστοσελίδα mpmoil.com.

Επιπροσθέτως των μοντέλων της Ford που αναφέρονται παραπάνω, το 
μηχανέλαιο αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μάρκες και μοντέλα 
για τα οποία συνίσταται προδιαγραφή SAE 0W-20 με ACEA C5 ή C6.

Προδιαγραφές:
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

Για τεχνικές ερωτήσεις: 
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της MPM στο
support@mpmoil.com ή καλέστε στο +31 (0)15 - 251 40 30.
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ΝΕΟ ! Πλήρως συνθετικό μηχανέλαιο MPM 
0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Συσκευασίες:
ΚΩΔΙΚΟΣ Τεμάχιο Τεμ./κιβ. Τεμ./παλέτα

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


