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Az MPM, mint autóipari olajok és folyadékok teljes körű 
szállítója, komplett választékot kínál motorkerékpárok-
hoz, robogókhoz és mopedekhez is. A motortechnológia 
gyorsan fejlődik – beleértve a motorkerékpár-motoro-
kat is. Ezért több olajra és motorápoló folyadékra van 
szükség ahhoz, hogy ezek az új motorok optimális tel-
jesítményt nyújthassanak. Az MPM ezennel büszkén 
mutatja be motorkerékpárokhoz kialakított termékvo-
nalának frissítését. Több frissítéssel és három teljesen 
új termékkel az MPM Motorkerékpár-termékvonal mára 
a motorkerékpárolajok 95%-át lefedi.

Frissítsen kétütemű keverékekre
A kétütemű motorokhoz való olajok megfelelnek a legmo-
dernebb követelményeknek mind a szokásos úthasználat, 
mind pedig nehéz körülmények között is a pályán, illetve a 
versenyeken. A kétütemű robogók esetében az MPM 43000 
terméket a JASO FD (Low Smoke) specifikációval frissítették, 
vagyis ez a termék megfelel a legszigorúbb környezeti köve-
telményeknek. A terepjárók, a versenyautók, a cross-kocsik 
és a gokartok esetében az MPM 43000K és az MPM 43000R 
az Ester keverék technológiával került frissítésre. Ez még 
jobb kenőtulajdonságokat biztosít nagy sebességnél és opti-
mális motor teljesítményt nyújt. Az MPM termékek többször 
bizonyították csúcsteljesítményüket versenyeken és bajnok-
ságokban egyaránt!

MPM négyütemű motorolaj
Az MPM négyütemű motorolajai (a különböző viszkozitások-
ban) megfelelnek a JASO MA2 és a legújabb API SN specifi-
kációknak, ez pedig az új észter-technológiának köszönhető, 
amely jelentősen kibővíti alkalmazási körüket.

Frissítse a villásolajokat
Az MPM 4 különböző viszkozitást kínál a villásolaj számára, 
5 W-tól 20 W-ig bezárólag. Ezeket mind prémium szintetikus 
technológiára fejlesztették az első felfüggesztés még jobb 
rengéscsillapítás és stabilitása érdekében, így a vezetési 
körülmények még jobb csillapítása és stabilitása érdekében.

Ezenkívül az MPM három új 4-ütemű motor-
olajat adott a kínálatába:

MPM 54000A
Annak érdekében, hogy a négyütemű 
motoros robogókat CVT sebességvál-
tóval szereljék fel az OEM által előírt 
motorolajjal, az MPM új terméket veze-
tett be; az MPM 54000A négyütemű 
motorkerékpárolaj 10W-30 félszintetikus 
MB JASO MB és API SJ specifikációkkal.

MPM 54000S
Az új MPM 54000S négyütemű motorke-
rékpárolaj, az 10W-50 Premium Synthetic 
az API SN és a JASO MA2 specifikációval 
egészíti ki a meglévő MPM motorkerék-
pár-termékvonalat. Ez a fejlett motorolaj 
kifejezetten alkalmas a 2015 óta gyártott 
japán motorokhoz.

MPM 58000
Az utcán, pályán és terepen történő 
ultra sportos használat érdekében az új 
MPM 58000 négyütemű motorkerékpá-
rolaj 10W-60 Premium szintetikus Ester 
Racing is a kínálatba került. Kifejezet-
ten extrém hőmérsékletekhez és zord 
körülményekhez fejlesztették ki. Ez az új 
termék a legújabb technológiát és spe-
cifikációkat tartalmazza: API SN; JASO 
MA2. Ez a motorolaj kifejezetten alkal-
mas olyan olasz motorkerékpárokhoz és 
robogókhoz, mint a Ducati, az MV Agusta 
és az Aprilia.

Ezzel az új portfólióval az MPM nagyon szép és teljes válasz-
tékot kínál Önnek motorkerékpárja, robogója vagy mopedje 
karbantartásához az OEM követelményeinek megfelelően.

Keresse fel a www.mpmoil.com webhelyet, hogy megtalálja 
motorkerékpárja számára megfelelő termékeket. 
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MPM Motorkerékpár termékvonal frissítése



Az MPM évek óta Jaimie van Sikkelerus Az MPM évek óta Jaimie van Sikkelerus 
versenyző fő támogatója.  versenyző fő támogatója.  

A házon belüli MPM Oil Routz A házon belüli MPM Oil Routz 
versenyzőcsapat részt vesz a  versenyzőcsapat részt vesz a  

Supersport 600-as világbajnokságon. Supersport 600-as világbajnokságon. 

  
Csapat: MPM ROUTZ Racing Csapat: MPM ROUTZ Racing 

Motorkerékpár: Yamaha YZF-R6.   Motorkerékpár: Yamaha YZF-R6.   
Versenyző: Jaimie van Sikkelerus #74 Versenyző: Jaimie van Sikkelerus #74 


