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MPM predstavuje nový rad motorových olejov pre hyb-
ridné automobily. Prvým produktom v tomto hybridnom 
rade 08000 je motorový olej MPM 08000AT 0W16  
Premium Synthetic Advanced Technology.

Technológia použitá v hybridných automobiloch je veľmi kva-
litná, takže elektrický aj spaľovací motor sú dokonale synchroni-
zované s hnacím mechanizmom vozidla. Spaľovacie motory v 
hybridných vozidlách preto majú veľmi špecifické a vysoké požia-
davky na motorový olej, ktorý sa v nich používa. Používanie správ-
neho motorového oleja je mimoriadne dôležité, aby sa zabezpe-
čilo správne fungovanie motora v priebehu jeho životnosti.

Spaľovacie motory musia byť čoraz účinnejšie, aby spĺňali požia-
davky na emisie CO2. Výsledkom je, že použitý motorový olej musí 
mať konzistentnú a nižšiu viskozitu. Štandardom medzi mnohými 
výrobcami automobilov je motorový olej s viskozitou 0W20. V 
tejto oblasti však stále prebieha vývoj. Rôzni ázijskí výrobcovia 
automobilov už predpisujú motorový olej s viskozitou 0W16 so 
špecifikáciou API AN Plus/SN PLUS-RC pre niekoľko svojich 
modelov. 

Špecifikácie:
H API SN Plus/ SN Plus-RC

Plne syntetický motorový olej MPM 08000AT s viskozitou SAE 
0W16 má nasledujúce vlastnosti:
•  ponúka najvyššiu možnú úsporu paliva (a tým veľmi 

obmedzené emisie);
•  pomáha predchádzať predzápalu s nízkou rýchlosťou (LSPI);
•  vykazuje veľmi dobrú tekutosť po zapálení a pri nízkych 

teplotách;
•  je plne kompatibilný so systémami dodatočnej úpravy.

MPM 08000AT spĺňa požiadavky API SN PLUS a SN PLUS-RC. 
Tento olej je predpísaný pre niekoľko najnovších hybridných 
modelov s plynovými motormi, ako sú napríklad motory od 
Honda a Toyota. 

Ak je uvedený motorový olej s viskozitou 0W16 a API SN PLUS 
alebo SN PLUS-RC, môžete bezpečne použiť MPM 08000AT.
POZNÁMKA: tento produkt sa smie používať, iba ak je predpí-
saný viskozitný olej 0W16 s uvedenou špecifikáciou. Použitie 
tohto produktu v motoroch, pre ktoré je predpísaný olej s 
vyššou viskozitou, povedie k nezvratnému poškodeniu motora.

Technické otázky:  
Kontaktujte technickú podporu MPM na adrese
support@mpmoil.nl alebo zavolajte na +31 (0)15 - 251 40 30.
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Balenia:                POČET KUSOV     POČET KUSOV
Č. TOVARU                  OBJEM               V BALENÍ      NA PALETE

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 -

NOVINKA !  Motorový Olej  MPM 08000AT
0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology


