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MPM vă prezintă noul ulei de motor sintetic premium 
5W-30 DFI. Uleiul de motor MPM 05000DFI are cea 
mai recentă specificație BMW LONGLIFE-04 și a fost 
conceput special pentru noile motoare BMW disponi-
bile din 2018. BMW a implementat specificația BMW 
LONGLIFE-04 modificată (vâscozitate 5W-30) ca cerință 
obligatorie pentru aceste noi motoare. 

Acest produs nou poate fi utilizat și pentru motoarele fabricate 
înainte de 2018, cu condiția ca specificația BMW LONGLIFE-04 
să fie prescrisă. Pentru motoarele BMW de dinainte de 2018, 
produsele de tip ulei de motor MPM, cum ar fi 05000DPF și 
05000ESP - care respectă specificațiile anterioare anului 
2018 - vor fi în continuare disponibile. BMW LONGLIFE-04 a 
fost lansat inițial în 2004, acum aproximativ 16 ani. La acel 
moment, BMW și-a adaptat motoarele pentru a se conforma 
legislației privind emisiile (actualmente EURO 6). Motoarele 
cu aspirație cu șase cilindri cu injecție indirectă au fost înlo-
cuite cu motoare turbo cu patru cilindri cu injecție directă, 
oferind la fel de multă sau chiar mai multă putere. Ca urmare 
a acestor progrese în materie de motoare, BMW a trebuit să 
stabilească noi cerințe pentru uleiul de motor LONGLIFE-04, 
astfel încât uleiul de motor să ofere performanțele dorite 
pentru motoarele noi. În cazul noilor motoare, uleiul de

motor trebuie să facă față unor forțe mult mai puternice și 
există, printre altele, cerințe mai mari pentru:
•  lubrifiere optimă cu frecare minimă (economie de 

combustibil)
•  rezistență îmbunătățită la oxidarea uleiului 
•  o mai bună curățare internă a motorului
•  durată de viață mai lungă a componentelor sistemului  

de post-tratare a gazelor de evacuare
•  performanță bună pe toată durata de viață
Din acest motiv, BMW a făcut din noul ulei de motor MPM 
05000DFI o cerință obligatorie pentru noile motoare. Pe 
lângă motoarele BMW, uleiul de motor MPM 05000DFI poate 
fi folosit și la motoarele pentru care este prescrisă una dintre 
următoarele specificații în combinație cu o vâscozitate 5W-30:

Specificații 05000DFI:
H API SN H ACEA C3
H BMW LONGLIFE-04  H GM dexos2™
H MB 229.52/ 229.51/ 229.31 H VW 505.00/505.01

Pentru întrebări tehnice:
Contactați asistența tehnică MPM la support@mpmoil.nl 
sau sunați la +31 (0)15 - 251 40 30.
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Unități de ambalare: 
ART.NR. VOLUM  PER PACHET  PER PALET

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

NOU ! MPM 05000DFI Ulei de motor 
sintetic premium 5W-30 DFI


