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Як постачальник повного асортименту автомобіль-
них олив та рідин, MPM також пропонує широкий 
асортимент для мотоциклів, скутерів та мопедів. 
Технологія двигунів розвивається швидкими тем-
пами, включаючи і мотоциклетні двигуни. Щоб ці 
нові двигуни могли відповідати своїм оптимальним 
характеристикам, необхідна більша кількість олив 
та рідин. Тому MPM із гордістю представляє онов-
лення свого асортименту — лінійку Motocycle Line. 
Після кількох модернізацій та трьох абсолютно 
нових продуктів, MPM Motorcycle Line охоплює 
95 % олив для мотоциклів.

Модернізація двотактних сумішей
Двотактні моторні оливи відповідають найсучаснішим 
вимогам як для стандартного використання на дорозі, 
так і для складних умов на трасі та під час змагань. Для 
двотактних скутерів оливу MPM 43000 було модернізо-
вано, відповідно до специфікації JASO FD (Low Smoke). 
Це означає, що цей продукт відповідає найсуворішим 
екологічним вимогам. Для бездоріжжя, гонок, кросу та 
картингу оливи MPM 43000K та MPM 43000R було модер-
нізовано за допомогою технології суміші Ester. Це забез-
печує ще кращі змащувальні властивості при високих 
обертах та оптимальну роботу двигуна. Продукти MPM 
зарекомендували себе безліч разів, забезпечуючи високі 
показники на змаганнях та чемпіонатах!

Модернізація 4-тактних моторних олив
4-тактні моторні оливи MPM (з різною в'язкістю) тепер 
відповідають стандартам JASO MA2 та останнім специфі-
каціям API SN, завдяки новій технології Ester, яка значно 
розширює діапазон їхнього застосування.

Модернізація олив для амортизаторів
MPM пропонує 4 різні ступені в'язкості олив для аморти-
затора, від 5 Вт до 20 Вт. Всі вони модернізовані до тех-
нології Premium Synthetic для ще кращої амортизації та 
стійкості передньої підвіски, а отже, і умов їзди.

Крім того, MPM додала до свого асортименту 
три нові 4-тактні моторні оливи:

MPM 54000A
Для забезпечення 4-тактних мотороле-
рів коробками передач CVT з моторною 
оливою, що відповідає OEM, компа-
нія MPM представила новий продукт: 
моторну оливу MPM 54000A 4-Stroke 
Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB 
зі специфікаціями JASO MB та API SJ.

MPM 54000S
Нова моторна олива для мотоциклів 
MPM 54000S 4-stroke Motorcycle Oil 
10W-50 Premium Synthetic доповнює 
наявну лінійку MPM Motor Line специ-
фікацією API SN та JASO MA2. Ця вдо-
сконалена моторна олива особливо 
підходить для японських двигунів, 
вироблених після 2015 року.

MPM 58000
Для ультра-спортивного використання 
на вулиці, трасі та бездоріжжі, до асор-
тименту додано нову оливу для мотоци-
клів MPM 58000 4-Stroke Motorcycle Oil 
10W-60 Premium Synthetic Ester Racing. 
Вона спеціально розроблена для екстре-
мальних температур та суворих умов. 
Цей новий продукт містить найновіші 
технології та технічні характеристики: 
API SN; JASO MA2. Дана моторна олива 
особливо підходить для італійських мото-
циклів та скутерів, таких як Ducati, MV 
Agusta та Aprilia.

Завдяки цьому новому портфоліо, MPM пропонує надзви-
чайно широкий асортимент для обслуговування вашого 
мотоцикла, скутера чи мопеда відповідно до вимог OEM.

Будь ласка, відвідайте веб-сайт www.mpmoil.com, щоб знайти 
правильну продукцію, призначену для вашого мотоцикла.
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НОВИНКА!
Модернізація лінійки MPM Motorcycle Line



Компанія MPM була основним спонсором Компанія MPM була основним спонсором 
гонщика Джеймі ван Сіккелеруса гонщика Джеймі ван Сіккелеруса 

впродовж багатьох років.  впродовж багатьох років.  
Домашня команда MPM Oil Routz бере Домашня команда MPM Oil Routz бере 

участь у мотоперегонах  участь у мотоперегонах  
Supersport World Championship 600. Supersport World Championship 600. 

  
Команда: MPM ROUTZ Racing Команда: MPM ROUTZ Racing 

Мотоцикл: Yamaha YZF-R6.   Мотоцикл: Yamaha YZF-R6.   
Гонщик: Джеймі ван Сіккелерус, номер 74 Гонщик: Джеймі ван Сіккелерус, номер 74 


