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PRODUCT NEWSPRODUCT NEWS

MPM introducerar en ny serie motorolja för hybridbilar. 
Den första produkten i detta Hybrid 08000-sortiment 
är MPM 08000AT motorolja 0W-16 Premium Synthetic 
Advanced Technology.

Tekniken i hybridbilar är mycket avancerad hög kvalitet, så att 
både den elektriska motorn och förbränningsmotorn synkro-
niseras perfekt med fordonets drivmekanism. Förbrännings-
motorer i hybridfordon ställer därför mycket specifika och 
stora krav på motoroljan som används. Att använda rätt 
motorolja är extremt viktigt för att säkerställa att motorn 
fungerar korrekt under dess livslängd.

Förbränningsmotorer måste bli allt effektivare för att upp-
fylla kraven på CO2-utsläpp. Som ett resultat måste den 
använda den helsyntetiska motoroljan. Standarden som 
används av många biltillverkare är en 0W-20-viskos motor-
olja. Men det pågår en fortsatt utveckling på detta område. 
Olika asiatiska biltillverkare föreskriver redan en 
0W-16-viskositetsmotorolja med en API AN Plus / SN PLUS-
RC-specifikation för flera av sina modeller.

Specifikationer:
★ API SN Plus/ SN Plus-RC

Den helt syntetiska motoroljan MPM 08000AT med en SAE-
viskositet på 0W-16 har följande egenskaper:
• Erbjuder högsta möjliga bränslebesparing 
 (och därför mycket begränsade utsläpp)
• Hjälper till att förhindra Low Speed Pre-Ignition (LSPI)
• Visar mycket god fluiditet vid antändning och vid låga 
 temperaturer
• Är helt kompatibelt med efterbehandlingssystem

MPM 08000AT uppfyller API SN PLUS och SN PLUS-RC krav. 
Denna olja föreskrivs för flera av de senaste hybridmodel-
lerna som har gasmotorer, till exempel de från Honda och 
Toyota. 

När en motorolja med viskositet 0W-16 och API SN PLUS eller 
SN PLUS-RC anges kan du säkert använda MPM 08000AT.OBS:
Denna produkt får endast användas när en 0W-16-viskositets-
olja med angiven specifikation föreskrivs. Användning av 
denna produkt i motorer för vilken en olja med högre viskositet
föreskrivs kommer att leda till oåterkallelig motorskada.

Om du har tekniska frågor:
Kontakta MPM Technical Support på
support@mpmoil.nl eller ring +31 (0)15 - 251 40 30.
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Förpackningsenheter:
ART.NR. VOLYM PER ENHET 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 -

NYHET ! MPM 08000AT Motorolja
0W-16 Premium Synthetic Advanced Technology


