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PRODUCT NEWSPRODUCT NEWS

Společnost MPM uvádí na trh novou řadu motorových 
olejů pro hybridní auta. Prvním produktem této řady 
Hybrid 08000 je prémiový syntetický motorový olej 
MPM 08000AT 0W16 Advanced Technology.

Špičková technologie používaná v hybridních autech umož-
ňuje perfektní synchronizaci elektrického i spalovacího 
motoru s poháněcí soustavou vozidla. Spalovací motory v hyb-
ridních vozech proto kladou velmi specifické a náročné poža-
davky na používaný motorový olej. Používání správného 
motorového oleje má naprosto zásadní význam pro zajištění 
správné funkce motoru po celou dobu jeho životnosti.

Spalovací motory musejí být stále výkonnější, aby dokázaly 
vyhovět požadavkům na emise oxidu uhličitého. Z toho 
důvodu musí mít používaný motorový olej odpovídající nízkou 
viskozitu. Mnoho výrobců aut používá standardně motorový 
olej s viskozitou 0W-20. V této oblasti však dochází k průběž-
nému vývoji. Různé asijské automobilky už pro některé své 
modely doporučují motorový olej s viskozitou 0W-16 a se spe-
cifikací API SN Plus / SN PLUS-RC.

Specifikace:
H API SN Plus/ SN Plus-RC

Plně syntetický motorový olej MPM 08000AT se specifikací H API SN 
Plus / SN Plus-RC s viskozitou dle SAE 0W-16 má tyto vlastnosti:
• Nabízí nejvyšší možnou úsporu paliva 
 (a proto také velmi nízké emise).
• Pomáhá předcházet předčasnému zapálení směsi při 
 nízkých otáčkách (LSPI).
• Prokazuje velmi dobrou tekutost při zapalování a při 
 nízkých teplotách.
• Je plně kompatibilní se systémy následného zpracování.

Motorový olej MPM 08000AT vyhovuje požadavkům norem API 
SN PLUS a SN PLUS-RC. Tento olej je předepsán pro některé nej-
novější hybridní modely s motory na plyn, které vyrábějí například 
společnosti Honda a Toyota. Motorový olej MPM 08000AT můžete 
bezpečně používat všude tam, kde je předepsán motorový olej s 
viskozitou 0W-16 odpovídající normě API SN PLUS nebo SN 
PLUS-RC. UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek lze používat pouze u vozidel 
s předepsanou viskozitou oleje 0W-16 a s uvedenou specifikací. 
Používání tohoto výrobku v motorech, pro které je předepsán olej s 
vyšší viskozitou, může vést k nevratnému poškození motoru.

Technické otázky:
Kontaktujte technickou podporu MPM na adrese
support@mpmoil.nl nebo volejte na +31 (0) 15 - 251 40 30.
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JEDNOTKY BALENÍ
Č. PRODUKTU OBJEM KUSŮ V BALENÍ KUSŮ NA PALETĚ

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

NOVINKA ! Motorový olej MPM 08000AT
Prémiový syntetický motorový olej 0W-16 Advanced Technology


