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PRODUCT NEWSPRODUCT NEWS

MPM brengt voor hybride auto’s een herkenbare nieuwe 
motorolielijn op de markt. De eerste in deze Hybride 
08000 range is de MPM 08000AT, Motor Oil 0W-16 
Premium Synthetic Advanced Technology. 

Hybride auto’s bestaan uit zeer hoogwaardige technologie om 
zowel de electro- als verbrandingsmotor perfect op elkaar af 
te stemmen bij de aandrijving van het voertuig. Verbrandings-
motoren in hybride voertuigen stellen dan ook zeer specifieke 
en zware eisen aan de motorolie. Het gebruik van de juiste 
motorolie is een zeer kritische factor voor het juist functione-
ren van de motor gedurende de gehele levensduur.

Verbrandingsmotoren moeten steeds efficiënter worden om 
te voldoen aan de CO2- emissie eisen. Dit betekent onder 
andere ook een voortdurend lagere viscositeit van de 
motorolie. De standaard bij vele autofabrikanten is al een 
0W20 viscositeit motorolie. Hier stopt de ontwikkeling echter 
niet. Diverse Aziatische autofabrikanten schrijven voor een 
aantal modellen al een 0W-16 viscositeit motorolie voor met 
API SN Plus/ SN Plus-RC-specificatie.

Specificaties:
★ API SN Plus/ SN Plus-RC

Kenmerken van de volledige synthetische MPM 08000AT 
motorolie met SAE-viscositeit 0W-16 zijn:
• Biedt de hoogst mogelijke brandstofbesparing 
 (en dus zeer geringe emissies).
• Helpt LSPI (Low Speed Pre Ignition) te voorkomen
• Zeer goed vloeibaar bij opstart en bij lage temperaturen
• Volledig compatibel met nabehandelingssystemen

MPM 08000AT voldoet aan de API SN Plus en SN Plus-RC 
eisen. Deze olie wordt voorgeschreven in een aantal van de 
meest recente modellen met benzinemotor van bijvoorbeeld 
de merken Honda en Toyota. 

Indien een motorolie met viscositeit 0W-16 en API SN Plus of 
SN Plus-RC wordt voorgeschreven kunt u de MPM 08000AT 
gebruiken. LET OP: dit product mag uitsluitend gebruikt 
worden waar een 0W-16 viscositeit met de genoemde specifi-
catie wordt voorgeschreven. Het gebruik van dit product in 
motoren waar een hogere viscositeit wordt voorgeschreven 
leidt onherroepelijk tot motorschade.

Voor technische vragen: 
Neem contact op met MPM Technical Support via 
support@mpmoil.nl of bel met +31 (0)15 - 251 40 30.
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Verpakkingseenheden:
ART.NR. VOLUME ITEMS PER VERP. ITEMS PER PALLET

08001AT 1 L 6 450
08005AT 5 L 4 112
08020AT 20 L 1 30
08060AT 60 L 1 6
08205AT 205 L 1 2
08999AT 1000 L 1 -
P08000AT Bulk 1 -

NIEUW ! MPM 08000AT Motor Oil
0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology


