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Mercedes eleva nível de especificações dos óleos de motor 
  

A Mercedes Benz elevou o nível das especificações dos óleos de motor para seus carros 
de passageiros (MB 229.1, 229.3 etc.) e para seus caminhões de serviço pesado (MB 
228.1, 228.3 etc.). Esse upgrade, designado como V2012.1, é uma compilação dos 
novos e mais exigentes requerimentose para os óleos de mais alta qualidade com níveis 
normais e também baixos teores de cinzas. 

  
De acordo com a Mercedes Benz, o objetivo principal dessa mudança é requerer que 

óleos de motor utilizados em seus veículos atendam aos padrões limites especificados 

pela União Europeia para melhorar a economia de combustível e reduzir as emissões de 

Dióxido de Carbono. Esses limites são novos ou até mais exigentes não só para 

economia de combustível como também para compatibilidade com biocombustíveis, 

compatibilidade com pós tratamento de gases de exaustão, proteção contra a corrosão, 

proteção contra o desgaste, proteção contra a formação de lama, limpeza do pistão, 

desempenho a alta e baixa temperatura e capacidade de carga. 

 

Os novos testes incluem: 

- Teste de Oxidação Daimler para melhorar a compatibilidade com biocombustíveis e 

diminuir a oxidaçao e o aumento da viscosidade;  

- Teste de Capacidade de Carga para das camisas dos cilindros; 

- Teste de bancada modificado de corrosão a alta temperatura (HTCBT); 

- Teste de bombeabilidade a baixa temperatura para óleo usado; 

- Teste de economia de combustível MB HD em motores de teste OM 501 LA; 

- Teste MB de economia de combustível (dinamômetro de 4 chassis); 

- Teste de Efeitos do Biodiesel baseado no motor OM 646 DE22LA; 

 

Houve também alterações nos limites dos testes de motor existentes. 

 

Mais detalhes das modificações das especificações adotadas pela Mercede Benz podem 

ser encontrados no link  

http://www.lubritecinc.com/PDF/MB_Spec_EO_Service_Oils_2012.1.pdf 

 

 

Fonte: OEM  / LUBENEWS 


