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Хоча цей документ був складений дуже уважно, жодна третя сторона не може отримати жодних прав чи висувати претензії щодо точності та повноти його змісту.

Двигуни стають дедалі ефективнішими, щоб відпо-
відати дедалі жорсткішим вимогам до викидів CO2. 
Використання правильної моторної оливи відіграє у 
цьому вирішальну роль. Зрештою, правильна олива 
обмежує небажане тертя, що значно економить 
витрату палива.

Розробляючи двигуни, виробники автомобілів постійно 
шукають найкраще співвідношення між економією палива 
та захистом від зношення. Таких оптимальних характе-
ристик можна досягти не лише за допомогою конструкції 
двигуна, але й за допомогою моторної оливи зі специфіч-
ними властивостями. Таким чином, моторна олива є важ-
ливою складовою загальної конструкції двигуна. 
Спеціально для своїх нових 1,5-літрових дизельних двигу-
нів виробник специфікацією Ford представив нову моторну 
оливу з унікальною спеціфікацією: Ford WSS-M2C952-A1. 
Вона була спеціально зворотньої для нових двигунів 
EcoBlue TDCI і не має зворототної сумісності. Нова 
моторна олива забезпечує оптимальний захист двигуна 
від зносу, одночасно мінімізуючи витрату палива, що при-
зводить до зменшення шкідливого впливу на навколишнє 
середовище.

На фоні цього MPM представляє свій новий продукт 
05000ECB. Цей новачок в асортименті MPM відповідає 
новій важливій специфікації Ford WSS-M2C952-A1, яка, 
окрім інших, застосовується у 1,5-літрових дизельних 
двигунах  моделей Focus, Kuga, Puma, EcoSport і Tourneo/
Transit Connect. Точне застовування 05000ECB див. на 
сайті mpmoil.com. 

На додаток до перелічених вище моделей Ford, ця 
моторна олива може використовуватися і для марок та 
моделей, де рекомендується олива SAE 0W-20 із специфі-
кацією ACEA C5 або C6.

Специфікації:
H ACEA C5, C6    H Jaguar/Land Rover
H API SP/SN Plus        STJL.03.5006
H Ford WSS-M2C952-A1 H Opel/GM dexosTMD
  H ILSAC GF-6A

У разі виникнення технічних питань: 
Зверніться до служби технічної підтримки MPM за  
адресою support@mpmoil.com або зателефонуйте за  
номером +31 (0)15 - 251 40 30.
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НОВИНКА! Моторна олива MPM 05000ECB
0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Пакувальні одиниці:
АРТИКУЛ ОБ’ЄМ НА ОДИНИЦЮ НА ПІДДОНІ

05001ECB 1 л 6 450
05005ECB 5 л 4 112
05020ECB 20 л 1 30
05060ECB 60 л 1 6
05205ECB 205 л 1 2


