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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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MPM wprowadza nowy syntetyczny olej silnikowy klasy 
premium 5W-30 DFI. Olej silnikowy MPM 05000DFI 
posiada najnowszą specyfikację BMW LONGLIFE-04 i 
został opracowany specjalnie dla nowych silników BMW 
dostępnych od 2018 roku. Firma BMW uczyniła zmodyfiko-
waną specyfikację BMW LONGLIFE-04 (lepkość 5W-30) 
obowiązkowym wymogiem dla tych nowych silników. 

Ten nowy produkt może być również stosowany do silników 
wyprodukowanych przed 2018 r., pod warunkiem zachowania 
zgodności ze specyfikacją BMW LONGLIFE-04. Dla silników 
BMW sprzed 2018 r. dostępne będą również oleje silnikowe z 
oferty MPM, takie jak 05000DPF i 05000ESP, spełniające 
wymogi specyfikacji sprzed 2018 r. Silnik BMW LONGLIFE-04 
został wprowadzony w 2004 roku, około 16 lat temu. W tym 
czasie BMW dostosowywało swoje silniki do wymogów prze-
pisów dotyczących emisji spalin (obecnie EURO 6). Sześciocy-
lindrowe silniki wolnossące z pośrednim wtryskiem paliwa 
zostały zastąpione czterocylindrowymi silnikami turbodoła-
dowanymi z bezpośrednim wtryskiem paliwa, zapewniają-
cymi tyle samo lub nawet więcej mocy. W związku z tymi 
nowymi rozwiązaniami w zakresie silników firma BMW 
musiała określić nowe wymagania dla oleju silnikowego LON-
GLIFE-04, aby zagwarantować, że olej ten zapewni pożądane 

osiągi w przypadku nowych silników. W nowych silnikach olej 
silnikowy musi radzić sobie ze znacznie większymi siłami i 
większymi wymaganiami m.in. w zakresie zapewniania:
•  optymalnego smarowania przy minimalnym tarciu (oszczęd-

ność paliwa)
• zwiększonej odporności na starzenie się oleju 
• lepszego czyszczenia wnętrza silnika
• dłuższej żywotności części układu oczyszczania spalin
• dobrych osiągów przez cały okres eksploatacji

Z tego właśnie powodu firma BMW uczyniła ten nowy olej sil-
nikowy MPM 05000DFI obowiązkowym wymogiem dla nowych 
silników. Oprócz silników BMW, olej silnikowy MPM 05000DFI 
może być również stosowany w silnikach, dla których zalecana 
jest lepkość 5W-30 oraz jedna z poniższych specyfikacji:

Specyfikacje:
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

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

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 Luzem nd. nd.

NOWOŚĆ ! Olej silnikowy MPM 05000DFI  
5W-30 Premium Synthetic DFI


