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Deși acest document a fost creat cu multă atenție, utilizatorii nu pot obține niciun drept sau vreo pretenție cu privire la acuratețea și completitudinea conținutului său.
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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, Olanda

Telefon: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

Timp de zeci de ani, Mercedes-Benz a stabilit propriile 
specificații de producător pentru tipurile de uleiuri și 
fluide utilizate pentru mașinile și camioanele mari pro-
duse de companie. Aceste specificații depășesc standar-
dele internaționale, precum cele stabilite de ACEA. Specifi-
cațiile sunt concepute pentru a reflecta cu exactitate 
tehnologia folosită în anumite vehicule.

Mercedes-Benz face distincția între uleiurile sale pentru motoare 
utilizate pentru motoarele auto și cele pentru vehicule comerci-
ale (inclusiv camioane mari). Specificațiile uleiului de mașină sunt 
întotdeauna precedate de MB 226.x sau MB 229.x, unde x repre-
zintă una sau două cifre, de exemplu MB 229.5 sau MB 229.52. În 
acest caz, un număr mai mare nu înseamnă neapărat că uleiul 
este mai bun. Specificațiile uleiului de motor pentru vehicule 
comerciale sunt întotdeauna precedate de MB 228.x, unde x 
reprezintă din nou una sau două cifre, de exemplu MB 228.5 sau 
MB 228.51. Tot aici, un ulei cu un număr mai mare nu este neapă-
rat mai bun decât unul cu un număr mai mic. Uleiurile de motor 
recomandate pentru autoutilitare sunt de obicei cele concepute 
pentru autoturisme. Cu toate acestea, există câteva modele Mer-
cedes-Benz VITO pentru care este specificat explicit și exclusiv un 
ulei de motor 5W-30, cu specificația vehiculului comercial MB 
228.51. Două exemple sunt VITO 109 CDI și 111 CDI cu motor 

622.951. Produsul MPM cu aprobare MB ofi-
cială în acest caz este MPM 05000LE. 
Răspunzând cererii crescânde de la clienții 
săi pentru acest produs, gama de produse 
MPM include acum acest produs într-un recipient de 5 litri, cu 
numărul de produs MPM 05005LE. Acest ulei 05005LE este speci-
ficat tot mai des pentru diverse camioane de la alți producători. 
Un recipient de 5 litri este de asemenea util pentru completarea 
camioanelor. Uleiul MPM 05000LE trebuie utilizat în cazul în care 
este recomandat un ulei de motor 5W-30 cu oricare dintre urmă-
toarele specificații:

Specificații:
H ACEA E4, E6, E7, E9   H API CJ-4    H Caterpillar ECF-3 
H Cummins CES 20081    H DAF    H Deutz DQC IV-10 LA 
H JASO DH-2    H MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3677 
H MB-Approval 228.51    H MTU Type 2.1 / Type 3.1 
H Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium 
Plus H Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD    H Scania LDF-4
H	Voith Retarder Oil class B    H Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4

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:      
NUMĂR     NUMĂR                     DE UNITĂȚI          DE UNITĂȚI

NUMĂR ARTICOL       VOLUM          PER PACHET          PER PALET 

05005LE 5 L 4 112
05020LE 20 L 1 30
05060LE 60 L 1 6
05205LE 205 L 1 2
O5999LE 1000 L 1 -

Ulei de motor 5W-30 premium sintetic
Diesel rezistent LE ( 05000LE ) 
Acum disponibil în recipient de 5 litri


