
BMW Service

INOVAÇÃO E COMPETÊNCIA  
PARA MÁXIMA PERFORMANCE.
BMW SERVIÇOS E ÓLEOS ORIGINAIS PARA MOTORES.



UMA REVOLUÇÃO  
PARA O MOTOR.
Liberte o potencial máximo dos motores BMW  
com os óleos para motores BMW TwinPower Turbo.

Eficiência inovadora e desempenho dinâmico impressionante – cada viagem com  
um BMW é emoção garantida. O excelente desempenho na condução é obtido devido  
aos motores BMW TwinPower Turbo, que estão sempre estabelecendo novos padrões  
em suas categorias. Para alcançar e manter esse desempenho, são necessários óleos  
da melhor qualidade, desenvolvidos especificamente para essas exigências.*

Conte com o Óleo Original BMW para um melhor desempenho, eficiência  
e uma vida útil maior para o motor.

*Os Óleos Originais BMW também são indicados para motores que não sejam BMW TwinPower Turbo.

CHEGOU A HORA  
DO ORIGINAL.

Óleo Original BMW TwinPower Turbo.
Benefícios:

O Óleo Original BMW TwinPower Turbo é um produto BMW 
personalizado para os seus motores. O óleo de cada motor 
desempenha um papel essencial, lubrificando todas as peças 
móveis, reduzindo o atrito e mantendo o motor limpo.
- Melhor desempenho e economia de combustível.
- Maior vida útil ao motor.
- Maior proteção contra desgaste e corrosão de peças  
importantes.

Desenvolvidos um para o outro.
O óleo perfeito para cada motor.

As informações sobre qual óleo é adequado para o seu 
BMW podem ser encontradas no manual do proprietário.

Sua concessionária autorizada BMW também pode  
orientá-lo e ajudá-lo a selecionar o óleo de motor  
BMW TwinPower Turbo ideal para o seu modelo de BMW.



BMW TwinPower Turbo BMW M TwinPower Turbo

Óleo para motor por um prazer  
de dirigir sustentável: os óleos para 
motores da categoria “Silver” não somente 
garantem um excelente desempenho do 
motor, como a Tecnologia Active Cleansing  
também mantém as peças essencias  
do motor limpas, oferecendo maior  
proteção contra desgaste e corrosão.

Reabastecimento de adrenalina:  
os óleos para motores da categoria “Red” 
são perfeitamente personalizados para  
os motores BMW M de alto desempenho 
e fornecem uma proteção excepcional  
sob condições extremas de velocidade  
e desempenho.

PORTFÓLIO BMW  
ÓLEOS ORIGINAIS  
PARA MOTORES.
DUAS CATEGORIAS PARA  
UM DESEMPENHO IDEAL.



BMW TWIN POWER TURBO.
BMW Longlife-01, SAE 5W-30, MOTORES A GASOLINA E ACTIVEFLEX

Indicado para:
- Todos os veículos BMW com motores a gasolina e ActiveFlex, com exceção 
   da linha BMW M.

Um óleo para motor para o ano inteiro, baseado na tecnologia sintética para um  
excelente desempenho do motor. A tecnologia patenteada de limpeza ativa garante  
uma proteção ao motor que ultrapassa os padrões convencionais da indústria, mantém  
as peças importantes do motor mais limpas e garante maior vida útil. Comparado aos 
óleos para motores convencionais, este óleo apresenta melhor viscosidade, menos  
atrito e menor tendência à evaporação.

Obs.: consulte sua Concessionária Autorizada BMW para saber se este óleo para motor é indicado para seu veículo.

BMW TWIN POWER TURBO.
BMW Longlife-04, SAE 5W-30, MOTORES A DIESEL

Indicado para:
- Todos os veículos BMW com motores a diesel.

Um óleo para motor para o ano inteiro, baseado na tecnologia sintética para um 
excelente desempenho do motor. A tecnologia patenteada de limpeza ativa garante 
uma proteção ao motor que ultrapassa os padrões convencionais da indústria, mantém 
as peças importantes do motor mais limpas e garante maior vida útil. Comparado aos 
óleos para motores convencionais, este óleo apresenta melhor viscosidade, menos 
atrito e menor tendência à evaporação.

Obs.: consulte sua Concessionária Autorizada BMW para saber se este óleo para motor é indicado para seu veículo.



BMW M TWIN POWER TURBO.
SAE 10W-60, MOTORES BMW M

Indicado para:
- Carros M3 fabricados até dezembro de 2013.
- Para carros M5/M6/Z8 fabricados até dezembro de 2010.

Este óleo de motor é perfeitamente personalizado para os motores BMW M de alto 
desempenho e fornece uma proteção excepcional sob condições extremas de velocidade 
e desempenho. A tecnologia patenteada de limpeza ativa garante uma proteção ao motor 
que ultrapassa os padrões convencionais da indústria, mantém as peças importantes 
do motor mais limpas e garante maior vida útil. O uso deste óleo para motores de alta 
qualidade contribui com a limpeza e proteção ideal para os potentes motores BMW M.

Obs.: consulte sua Concessionária Autorizada BMW para saber se este óleo para motor é indicado para seu veículo.

BMW M TWIN POWER TURBO.
BMW Longlife-01, SAE 0W-40, MOTORES BMW M

Indicado para:
- Todos os veículos BMW M com motores a gasolina, com exceção dos modelos M5/M6  
   fabricados até dezembro de 2010 e modelo M3 fabricado até dezembro de 2013.

Este óleo para motor é especialmente personalizado para atender às exigências  
dos novos motores de alto desempenho BMW M, garantindo um desempenho 
consistente até mesmo sob condições extremas. O uso deste óleo para motores  
de alta qualidade contribui com a limpeza e proteção ideal para os potentes motores  
BMW M. Comparado aos óleos para motores convencionais, este óleo apresenta 
melhor viscosidade, menos atrito e menor tendência à evaporação.

Obs.: consulte sua Concessionária Autorizada BMW para saber se este óleo para motor é indicado para seu veículo.



OS MELHORES ÓLEOS 
PARA O SEU MOTOR BMW.
Nas melhores mãos.
Nossos especialistas do BMW Service conhecem seu carro  
em detalhes e sempre oferecem serviços de primeira classe,  
além de consultoria especializada – escolhendo, ainda, o óleo  
para motor BMW TwinPower Turbo ideal. 

Durante a manutenção, a BMW utiliza somente Peças Originais  
BMW e Óleo Original para motores BMW TwinPower Turbo.  
Tudo é perfeitamente desenvolvido para ao seu veículo. Portanto,  
você irá se beneficiar da segurança, preservação de valor e do uso 
sustentável de recursos – para um prazer de dirigir no mais alto nível.

Custo planejado. Serviço completo: BMW Service Inclusive*.
A filosofia de condução da BMW se refere ao prazer e não à 
preocupação com custos relacionados à manutenção. Para dirigir sem 
preocupações, contrate o BMW Service Inclusive. Você pode escolher 
o pacote por período ou por quilometragem. O BMW Service Inclusive 
cobre todos os custos de manutenção, incluindo mão de obra, peças e 
óleos originais BMW, quantas vezes forem necessárias.

Saiba mais na Concessionária Autorizada BMW de sua preferência ou 
acesse: www.bmw.com.br

*Disponibilidade sujeita a consulta.



Sujeito a erro tipográfico, falha ou alteração. Reimpressão, mesmo parcial, somente 
mediante permissão por escrito da BMW AG, Munique, Gestão de Comunicação  
do Pós-vendas, 7/2015. © BMW AG, Munique.

BMW Service

O descarte inadequado de óleo lubrificante (usado ou contaminado) e de sua embalagem, provoca danos à população e ao meio ambiente podendo contaminar água e solo. O óleo usado e as 
embalagens são recicláveis. Entregue-os em um posto de serviço ou de coleta autorizada, conforme resolução CONAMA nº 362/2005 e suas alterações vigentes.


