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87000CEVO
Lichid de răcire Premium Longlife -40 °C 
G12evo Gata de utilizare
Noua generație de motoare VAG lansate din 2018 necesită 
un lichid de răcire de calitate foarte înaltă, cu specificația 
G12evo. Acest lichid de răcire este succesorul lichidului de 
răcire G13, recomandat anterior de grupul VAG.
G12evo este compatibil și cu modelele anterioare, putând fi 
utilizat și pentru modelele VAG pentru care se recomandă 
lichid de răcire G12+, G12++ sau G13. Aceasta înseamnă și că 
G12evo este adecvat pentru alimentarea sistemelor de răcire 
care folosesc aceste produse. 
Acest nou produs al MPM cu specificația G12evo poate fi uti-
lizat și pentru diferite modele de Mercedes-Benz. Totuși, acest 
lichid de răcire nu este compatibil cu modelele mai vechi de 
Mercedes-Benz. Culoarea acestui produs este roz. 

Specificații:  
H VW TL 774L G12evo  
H MB 326.5/MB 326.6  
H MAN 324 Si-OAT evo

Unități de ambalare G12evo coolant:
ART. NR. VOLUM PER UNITATE PER PALET

87001CEVO 1 L 6 450
87005CEVO 5 L 4 112
87020CEVO 20 L 1 30
87060CEVO 60 L 1 6
87205CEVO 205 L 1 2
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NOU ! 
Lichid de răcire Premium Longlife 
MPM 87000CEVO și 87000CBV -40 °C
Motoarele cu ardere internă și compartimentele motoare moderne devin din ce în ce mai compacte, generând o cantitate 
mai mare de căldură. Pentru a elimina această căldură în mod eficient, producătorii de mașini dezvoltă sisteme de răcire 
tot mai sofisticate. În plus, mașinile hibride moderne și vehiculele electrice au propriile cerințe specifice pentru funcționa-
rea și performanța sistemului de răcire. Producătorii de mașini recomandă acum peste 10 tipuri diferite de lichid de răcire 
pentru a asigura funcționarea optimă a acestor sisteme de răcire moderne. MPM lucrează încontinuu la un pachet complet 
de uleiuri și lichide pentru flota de vehicule și își extinde acum gama cu 2 tipuri noi de lichid de răcire și antigel.  
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87000CBV
Lichid de răcire Premium Longlife -40 °C 
BMW / Volvo Gata de utilizare
În 2018, BMW și Volvo au introdus un nou lichid de răcire, 
care îndeplinește cerințele foarte ridicate pe care le au 
pentru modelele hibride. Acest lichid de răcire este compa-
tibil cu modelele anterioare de BMW și Volvo fabricate înce-
pând din 1987. Culoarea acestui produs este verde.

Ambele lichide de răcire MPM sunt gata de utilizare și asigură 
protecție împotriva înghețului la temperaturi de până la -40 °C.

Specificații:   
H BMW LC 18  
H Volvo TR-31854114-002

Unități de ambalare BMW/Volvo coolant:
ART. NR. VOLUM PER UNITATE PER PALET

87001CBV 1 L 6 450
87005CBV 5 L 4 112
87020CBV 20 L 1 30
87060CBV 60 L 1 6
87205CBV 205 L 1 2

Antigel
Aceste două noi produse sunt disponibile și ca antigel, cu denumirile 87000AEVO și 87000ABV. Antigelul ar trebui 
să fie diluat doar cu apă demineralizată în proporție de 50% (nu cu apă de la robinet!) înainte de utilizare.

Unități de ambalare G12evo antifreeze:
ART. NR. VOLUM PER UNITATE PER PALET

87001AEVO 1 L 6 450
87005AEVO 5 L 4 112
87020AEVO 20 L 1 30
87060AEVO 60 L 1 6
87205AEVO 205 L 1 2

Unități de ambalare BMW/Volvo antifreeze:
ART. NR. VOLUM PER UNITATE PER PALET

87001ABV 1 L 6 450
87005ABV 5 L 4 112
87020ABV 20 L 1 30
87060ABV 60 L 1 6
87205ABV 205 L 1 2

Găsiți produsul potrivit
Vreți să vă asigurați că utilizați lichidul de răcire sau antigelul potrivit? Verificați întotdeauna pe 
site-ul www.mpmoil.com produsul recomandat și intervalul de schimbare a lichidului.

Pentru întrebări tehnice: 
Contactați Departamentul de asistență tehnică MPM la 
support@mpmoil.com sau sunați la +31 (0)15 - 251 40 30. 


