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Mimo że niniejszy dokument został opracowany z najwyższą starannością, osoby trzecie nie mogą dochodzić żadnych praw ani roszczeń w odniesieniu do dokładności i kompletności jego treści.

Silniki stają się coraz bardziej wydajne, aby sprostać 
jeszcze bardziej rygorystycznym wymogom dotyczącym 
emisji CO2. Stosowanie odpowiedniego oleju silniko-
wego odgrywa tu kluczową rolę. Właściwy olej silnikowy 
ogranicza niepożądane tarcie, co pozwala na osiągnięcie 
znacznych oszczędności paliwa.

Przy konstruowaniu silników producenci samochodów stale 
poszukują optymalnego stosunku między oszczędnością 
paliwa a ochroną przed zużyciem. Optymalne osiągi można 
uzyskać nie tylko dzięki konstrukcji silnika, ale także dzięki 
zastosowaniu oleju silnikowego o określonych właściwo-
ściach. Olej silnikowy jest więc istotnym elementem całej 
konstrukcji silnika. 
Specjalnie dla swoich nowych silników Diesla o pojemności 
1,5 litra, producent samochodów Ford wprowadził nowy olej 
silnikowy o unikalnej specyfikacji: Ford WSS-M2C952-A1. 
Wspomniana specyfikacja została opracowana specjalnie dla 
nowych silników EcoBlue TDCI i nie jest kompatybilna 
wstecz. Nowy olej silnikowy zapewnia optymalną ochronę 
silnika przed zużyciem, jednocześnie minimalizując zużycie 
paliwa, co przekłada się na zmniejszenie negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne.

W związku z tym MPM przedstawia swój nowy produkt 
05000ECB. Nowość w gamie MPM spełnia wymogi nowej, 
ważnej specyfikacji Forda WSS-M2C952-A1, która występuje 
m.in. w 1,5-litrowych silnikach wysokoprężnych modeli 
Focus, Kuga, Puma, EcoSport i Tourneo/Transit Connect. 
Dokładne zastosowania 05000ECB można znaleźć na stronie 
mpmoil.com. 

Oprócz wymienionych powyżej modeli Forda, ten olej silni-
kowy może być również stosowany w modelach marek, w 
których zalecane jest stosowanie oleju SAE 0W-20 o specyfi-
kacji ACEA C5 lub C6.

Specyfikacje:
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

W przypadku pytań technicznych: 
prosimy o kontakt z Działem wsparcia technicznego MPM 
pod adresem support@mpmoil.com lub pod numerem  
+31 (0)15 – 251 40 30
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NOWOŚĆ! Olej silnikowy MPM 05000ECB
0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Jednostki opakowaniowe:           LICZBA SZTUK
NR ART. OBJĘTOŚĆ LICZBA SZT.  W OPAK.  NA PALECIE

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


