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În calitate de furnizor de gamă integrală de uleiuri 
și lichide pentru automobile, MPM oferă, de aseme-
nea, o gamă completă pentru motociclete, scutere și 
motorete. Tehnologia motoarelor se dezvoltă într-un 
ritm rapid; inclusiv a motoarelor pentru motociclete. 
Acest lucru necesită, de asemenea, mai mult din partea 
uleiurilor și lichidelor pentru a permite acestor noi 
motoare să ofere performanțe optime. Prin urmare, 
MPM este mândră să prezinte o actualizare a linei sale 
de produse pentru motociclete. Cu mai multe îmbună-
tățiri și trei produse complet noi, MPM Motorcycle Line 
acoperă acum 95% din uleiurile pentru motociclete.

Modernizare a amestecurilor în 2 timpi
Uleiurile în 2 timpi îndeplinesc cele mai moderne cerințe 
atât pentru utilizarea rutieră standard, cât și pentru condiții 
dure pe pistă și în competiție. Pentru scuterele în 2 timpi, 
produsul MPM 43000 a fost actualizat cu specificația JASO 
FD (fum redus), ceea ce înseamnă că acest produs îndepli-
nește cele mai stricte cerințe de mediu. Pentru Off Road, 
Racing, Cross și Go-Karts, MPM 43000K și MPM 43000R au 
fost modernizate cu tehnologia de amestecare Ester. Acest 
lucru asigură proprietăți de lubrifiere chiar mai bune la 
viteze mari și performanțe optime ale motorului. Produsele 
MPM și-au dovedit calitățile de mai multe ori oferind perfor-
manțe de top în competiții și în campionate!

Modernizare a uleiurilor de motor în 4 timpi
Uleiurile de motor în 4 timpi ale MPM (cu diferite vâscozi-
tăți) respectă acum JASO MA2 și cea mai recentă specificație 
API SN, datorită noii tehnologii Ester, care le extinde în mod 
semnificativ gama de utilizare.

Modernizare a uleiurilor pentru furcă
MPM oferă 4 vâscozități diferite ale uleiului pentru furcă, 
de la 5W până la 20W. Toate acestea au fost modernizate 
cu tehnologia Premium Synthetic pentru o amortizare și o 
stabilitate și mai bune ale suspensiei-față și, prin urmare, 
pentru o îmbunătățire a condițiilor de conducere.

În plus, MPM a adăugat trei noi uleiuri de 
motor în 4 timpi la gama sa:

MPM 54000A
Pentru a oferi scuterelor cu motoare în 
4 timpi având transmisii CVT uleiul de 
motor prescris de OEM, MPM a prezen-
tat un nou produs; uleiul pentru moto-
ciclete MPM 54000A cu 4 timpi 10W-30 
semi-sintetic MB cu specificațiile JASO 
MB și API SJ.

MPM 54000S
Noul ulei pentru motociclete MPM 
54000S în 4 timpi 10W-50 Premium 
Synthetic completează linia de motoare 
MPM existentă cu specificațiile API SN și 
JASO MA2. Acest ulei de motor avansat 
este deosebit de potrivit pentru motoa-
rele japoneze fabricate începând cu 
2015.

MPM 58000
Pentru o utilizare ultra-sportivă pe 
stradă, pe pistă și pe teren accidentat, 
noul ulei de motocicletă MPM 58000 în 
4 timpi 10W-60 Premium Synthetic Ester 
Racing a fost adăugat la gamă. Proiectat 
special pentru temperaturi extreme și 
condiții dure. Acest nou produs are cele 
mai recente tehnologie și specificații: 
API SN; JASO MA2. Acest ulei de motor 
este deosebit de potrivit pentru moto-
cicletele și scuterele italiene, precum 
Ducati, MV Agusta și Aprilia.

Cu acest nou portofoliu, MPM vă oferă o gamă foarte atrac-
tivă și completă pentru a vă întreține motocicleta, scuterul 
sau motoreta conform cerințelor OEM.

Vă rugăm să vizitați www.mpmoil.com pentru a găsi produ-
sele perfect indicate pentru motocicleta dvs. 
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Modernizare a liniei de motociclete MPM



MPM este sponsorul principal al  MPM este sponsorul principal al  
pilotului Jaimie van Sikkelerus de  pilotului Jaimie van Sikkelerus de  

mai mulți ani. Echipa de curse  mai mulți ani. Echipa de curse  
MPM Oil Routz participă la  MPM Oil Routz participă la  

Campionatul Mondial Supersport 600. Campionatul Mondial Supersport 600. 

  
Echipa: MPM ROUTZ Racing Echipa: MPM ROUTZ Racing 

Motocicletă: Yamaha YZF-R6.  Motocicletă: Yamaha YZF-R6.  
Pilot: Jaimie van Sikkelerus, nr. 74 Pilot: Jaimie van Sikkelerus, nr. 74 


