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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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MPM introduce o nouă linie cunoscută de ulei de motor, 
pentru mașinile hibrid. Primul produs din această gamă 
hibridă 08000 este uleiul MPM 08000AT de motor sin-
tetic premium 0W16 - tehnologie avansată.
Tehnologia găsită în mașinile hibride este de o calitate foarte 
ridicata, astfel încât atât motorul electric, cât și motorul cu 
combustie se sincronizează perfect cu mecanismul de trans-
misie al vehiculului. Prin urmare, motoarele cu combustie din 
vehicule hibride impun cerințe foarte specifice și grele pentru 
uleiul de motor utilizat. Utilizarea uleiului de motor potrivit 
este extrem de critică pentru a asigura buna funcționare a 
motorului pe parcursul vieții sale. 
Motoarele cu combustie trebuie să fie din ce în ce mai efici-
ente pentru a satisface cerințele privind emisiile de CO2. Drept 
urmare, uleiul de motor utilizat trebuie să aibă o vâscozitate 
mai mică și consistentă. Standardul folosit de mulți producă-
tori de mașini este un ulei de motor cu vâscozitate 0W20. Cu 
toate acestea, observăm o dezvoltare continuă în acest dome-
niu. Diversi producători auto asiatici prescriu deja un ulei de 
motor cu vâscozitate 0W16, cu o specificație API AN Plus/SN 
PLUS-RC, pentru mai multe dintre modelele lor. 

Specificații:
H API SN Plus/ SN Plus-RC

Uleiul de motor MPM 08000AT complet sintetic cu o vâscozi-
tate SAE de 0W16 are următoarele caracteristici:
•  Oferă cea mai mare economie posibilă de combustibil  

(și, prin urmare, emisii foarte limitate)
• Ajută la prevenirea pre-aprinderii la viteză mică (LSPI)
•  Prezintă o fluiditate foarte bună la aprindere și la tempe-

raturi scăzute
• Este pe deplin compatibil cu sistemele de post-tratament
MPM 08000AT îndeplinește cerințele API SN PLUS și SN 
PLUS-RC. Acest ulei este prescris pentru câteva dintre cele 
mai recente modele hibride care au motoare pe gaz, precum 
cele de la Honda și Toyota. 
Când este specificat un ulei de motor cu vâscozitate 0W16 și 
API SN PLUS sau SN PLUS-RC, puteți utiliza MPM 08000AT în 
siguranță. 
NOTĂ: Acest produs poate fi utilizat numai atunci când este 
prescris un ulei cu vâscozitate 0W16, cu specificația mențio-
nată. Utilizarea acestui produs în motoarele pentru care este 
prescris un ulei cu vâscozitate mai mare va duce la deteriora-
rea ireversibilă a motorului.

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 

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 -

NOU !  MPM 08000AT Ulei de motor sintetic
premium 0W16 - tehnologie avansată


