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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.
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NOWOŚĆ !  Olej silnikowy 05000C5
0W-20 Premium Synthetic C5
MPM ma już w swojej ofercie kilka olejów silnikowych 
0W-20. Obecnie rozszerzamy ofertę o produkt, który 
spełnia wymagania specyfikacji C5 ACEA (Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Pojazdów) oraz specyfikacji 
OEM (producentów samochodów). Wysoce zaawanso-
wany olej silnikowy ze specjalnym pakietem dodatków.

Producenci samochodów muszą spełniać coraz surowsze euro-
pejskie normy emisji CO2 dla nowych modeli samochodów. W 
tym celu opracowywane są specjalne oleje silnikowe o coraz 
niższej lepkości. Przy wyborze oleju silnikowego, oprócz lepko-
ści, ważną rolę odgrywa zawsze jego jakość. Ogólna jakość jest 
wyszczególniona w normie ACEA (tutaj w specyfikacji C5) lub 
API (Amerykańskiego Instytutu Naftowego). Warto wiedzieć, że 
producent samochodów prawie zawsze ma swoją dodatkową 
specyfikację (tzw. specyfikację OEM). MPM 05000C5 to najwyż-
szej jakości syntetyczny olej silnikowy SAE 0W-20 do silników, 
dla których ACEA C5 i/lub jedna ze specyfikacji OEM wymienio-
nych poniżej są obowiązkowe.
Olej silnikowy 0W-20 C5 został opracowany specjalnie w celu 
ochrony nowoczesnych silników benzynowych z bezpośred-
nim wtryskiem z turbodoładowaniem (TGDI) przed zjawi-
skiem przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach 
(LSPI) i jest zalecany i zatwierdzony do stosowania m.in. w 

modelach samochodów Mercedes-Benz, BMW, Land Rover i 
Jaguar oraz Mitsubishi (np. silnik Eclipse Cross 4B40). Produkt 
ten nadaje się również do różnych silników wysokoprężnych 
w samochodach osobowych, dostawczych i SUV-ach, dla któ-
rych zalecana jest jedna z poniższych specyfikacji:

Specyfikacje:
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

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

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 Luzem nd. nd. 

W przypadku pytań technicznych: Skontaktuj się z działem 
pomocy technicznej MPM pod adresem support@mpmoil.nl 
lub zadzwoń pod numer  +31 (0)15 - 251 40 30.
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