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Хоча цей документ був складений дуже уважно, жодна третя сторона не може отримати жодних прав чи претензій щодо точності та повноти його змісту.
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MPM представляє нову лінійку моторних олив для 
гібридних автомобілів. Перший продукт у цій лінійці 
Hybrid 08000 — моторна олива MPM 08000AT 0W16 
Premium Synthetic Advanced Technology. 

Технологія гібридних автомобілів дуже якісна, адже електричний 
двигун, і двигун внутрішнього згоряння ідеально синхронізуються 
з приводним механізмом автомобіля. Тому двигуни внутрішнього 
згоряння у гібридних транспортних засобах мають дуже специ-
фічні та суворі вимоги до моторної оливи. Використання правиль-
ної моторної оливи є вкрай важливим для того, щоб забезпечити 
належне функціонування двигуна протягом його життя. 

Двигуни внутрішнього згоряння повинні бути ефективнішими, щоб 
задовольнити вимоги щодо викидів CO2. Внаслідок цього моторна 
олива повинна мати стабільну нижчу в’язкість. Стандарт, який засто-
совують багато виробників автомобілів, — моторна олива з в’язкі-
стю 0W20. Однак ця галузь постійно розвивається. Різні азійські 
виробники автомобілів уже рекомендують моторні оливи із в’язкі-
стю 0W16 зі специфікацією API AN Plus / SN PLUS-RC для декількох 
своїх моделей. 

Специфікації:
H API SN Plus/ SN Plus-RC

Повністю синтетична моторна олива MPM 08000AT із в’язкістю 
SAE 0W16 має такі особливості: 
•  Забезпечує максимально можливу економію палива (а отже, 

дуже обмежені викиди) 
•  Допомагає запобігти низькошвидкісному передчасному 

запалюванню (LSPI) 
•  Виявляє дуже хорошу плинність при займанні і при низьких 

температурах 
•  Повністю сумісна із системами очищення відпрацьованих газів 

MPM 08000AT відповідає вимогам API SN PLUS і SN PLUS-RC. Ця 
олива призначена для кількох найновіших гібридних моделей, на 
яких використовуються такі газові двигуни як Honda та Toyota.  
Якщо в’язкість моторної оливи зазначено як 0W16 та API SN PLUS 
або SN PLUS-RC, можна сміливо використовувати MPM 08000AT. 
ПРИМІТКА: Цей продукт можна використовувати лише тоді, коли 
рекомендованою є олива з в’язкістю 0W16 із зазначеною специфі-
кацією. Використання цього продукту в двигунах, для яких реко-
мендована олива з більшою в’язкістю, призведе до незворотних 
пошкоджень двигуна.

З технічних питань: звертайтесь до служби технічної під-
тримки компанії MPM за електронною адресою support@
mpmoil.nl або зателефонуйте за номером +31 (0)15 - 251 40 30.
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Пакувальні одиниці:    КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ    КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ
НОМЕР АРТИКУЛУ      ОБ’ЄМ        В УПАВКОВЦІ           НА ПІДДОНІ

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 -

Новинка !  моторна олива MPM 08000AT
0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology


