
Παρόλο που το έγγραφο αυτό έχει καταρτιστεί με μεγάλη φροντίδα, τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να αποκομίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή να προβάλουν αξίωση για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου τους.
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Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft , Ολλανδία

Τηλέφωνο: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mpmoil.nl
Internet: www.mpmoil.gr

PRODUCT NEWSPRODUCT NEWS

Η MPM εισάγει μια γνωστή νέα σειρά μηχανέλαιων για 
υβριδικά αυτοκίνητα. Το πρώτο προϊόν αυτής της 
σειράς, το Hybrid 08000 είναι το MPM 08000AT Motor 
Oil 0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology.
Η τεχνολογία που υπάρχει στα υβριδικά αυτοκίνητα είναι πολύ 
υψηλής ποιότητας, ώστε τόσο η ηλεκτρική όσο και η μηχανή εσω-
τερικής καύσης να συνδυάζονται τέλεια με τον κινητήριο μηχανι-
σμό του οχήματος. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης σε υβριδικά 
οχήματα, επομένως, θέτουν πολύ συγκεκριμένες και μεγάλες 
απαιτήσεις στο χρησιμοποιούμενο μηχανέλαιο. Η χρήση του 
σωστού μηχανέλαιου είναι εξαιρετικά κρίσιμη για να διασφαλιστεί 
η σωστή λειτουργία του κινητήρα κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης πρέπει να είναι όλο και πιο αποτε-
λεσματικοί για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τις εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα (CO2). Ως αποτέλεσμα, το χρησιμοποιούμενο 
μηχανέλαιο  πρέπει να έχει συνεκτικό, χαμηλότερο ιξώδες. Το πρό-
τυπο που χρησιμοποιείται από πολλούς κατασκευαστές αυτοκινή-
των είναι μηχανέλαιο  ιξώδους 0W-20. Εντούτοις, υπάρχει εξέλιξη 
στον τομέα αυτό. Διάφοροι Ασιάτες κατασκευαστές αυτοκινήτων 
προδιαγράφουν ήδη ένα μηχανέλαιο  ιξώδους 0W-16 με προδια-
γραφή API SN Plus / SN PLUS-RC για πολλά από τα μοντέλα τους.

Προδιαγραφές: 
★API SN Plus/ SN Plus-RC

Το πλήρως συνθετικό μηχανέλαιο MPM 08000AT με ιξώδες SAE 
0W-16 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Προσφέρει την υψηλότερη δυνατή εξοικονόμηση καυσίμου 
 (και γι ‘αυτό πολύ περιορισμένες εκπομπές ρύπων).
• Βοηθά στην πρόληψη της χαμηλής ταχύτητας προ-ανάφλεξης
 (να μην κτυπάνε πυράκια, LSPI).
• Εμφανίζει πολύ καλή ρευστότητα κατά την ανάφλεξη και σε 
 χαμηλές θερμοκρασίες.
• Είναι πλήρως συμβατό με συστήματα μετεπεξεργασίας.
Το MPM 08000AT ικανοποιεί τις απαιτήσεις API SN PLUS και SN 
PLUS-RC. Αυτό το μηχανέλαιο  συνταγογραφείται για πολλά από 
τα πιο πρόσφατα υβριδικά μοντέλα που διαθέτουν κινητήρες 
αερίου, όπως αυτά της Honda και της Toyota.
Όταν καθορίζεται ένα μηχανέλαιο με ιξώδες 0W-16 και API SN 
PLUS ή SN PLUS-RC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια το 
MPM 08000AT. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί μόνο όταν προδιαγράφεται ένα λάδι ιξώδους 0W-16 με τις 
προδιαγραφόμενες προδιαγραφές. Η χρήση αυτού του προϊόντος 
σε κινητήρες για τους οποίους έχει προδιαγραφεί λάδι υψηλότε-
ρου ιξώδους θα οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη βλάβη του κινητήρα.

Για τεχνικά ερωτήματα: 
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της MPM στο 
support@mpmoil.nl ή καλέστε στο +31 (0) 15 - 2514030.
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Packaging units:
ART.NR. VOLUME PER UNIT 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 -

NOUVEAU ! MPM 08000AT ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ
0W-16 Premium ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


