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PRODUCT NEWS

Παρόλο που το έγγραφο αυτό έχει καταρτιστεί με μεγάλη φροντίδα, τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να αποκομίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή να προβάλουν αξίωση για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου τους.

Αντιψυκτικό Έτοιμο για χρήση (Παραφλού) 
87000CEVO - Coolant Premium Longlife -40 °C G12evo
Για τη νέα γενιά των κινητήρων του γκρουπ VAG, από το 2018 κι 
έπειτα, απαιτείται αντιψυκτικό υγρό εξαιρετικά υψηλής ποιότητας με 
την προδιαγραφή G12evo. Αυτό το αντιψυκτικό αποτελεί τον διάδοχο 
του αντιψυκτικού G13, όπως προδιαγραφόταν προηγουμένως από το 
γκρουπ VAG. Το G12evo είναι συμβατό με παλαιότερους κινητήρες και 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μοντέλα του γκρουπ VAG για τα 
οποία απαιτούνται αντιψυκτικά παλαιότερων προδιαγραφών, G12+, 
G12++ ή G13. Αυτό σημαίνει επίσης πως το αντιψυκτικό G12evo είναι 
κατάλληλο για την τοποθέτησή του στα συστήματα ψύξης αυτών των 
μοντέλων. Το νέο προϊόν της MPM με την προδιαγραφή G12evo μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα Mercedes-Benz. Ωστόσο,  
σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα 

Mercedes-Benz για τα οποία υποδεικνύονται παλαιότερες προδια-
γραφές. Το προϊόν αυτό περιέχει υγρό ροζ χρώματος. 

Προδιαγραφές:  ★ VW TL 774L G12evo
★ MB 326.5/MB 326.6  ★ MAN 324 Si-OAT evo

Συσκευασίες G12evo coolant:
ΚΩΔΙΚΟΣ Τεμάχιο Τεμ./κιβ. Τεμ./παλέτα

87001CEVO 1 L 6 450
87005CEVO 5 L 4 112
87020CEVO 20 L 1 30
87060CEVO 60 L 1 6
87205CEVO 205 L 1 2
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ΝΈΑ ! Αντιψυκτικά Έτοιμα για χρήση 
(Παραφλού) MPM 87000CEVO και 87000CBV 
Coolant Premium Longlife -40 °C 
Οι σύγχρονοι κινητήρες εσωτερικής καύσης (και τα μέρη τους) γίνονται ολοένα και πιο συμπαγείς και ταυτόχρονα πιο 
αποδοτικοί, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλότερης θερμότητας κατά τη λειτουργία τους. Προκειμένου 
να απομακρυνθεί αποτελεσματικά η πλεονάζουσα αυτή θερμότητα, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αναπτύσσουν διαρ-
κώς όλο και πιο σύνθετα και περίπλοκα συστήματα ψύξης. Επιπλέον, τα σύγχρονα υβριδικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά 
οχήματα επίσης έχουν τις ιδιαίτερες δικές τους προδιαγραφές για τη λειτουργία και απόδοση των συστημάτων ψύξης 
τους. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούν σήμερα περισσότερους από 10 διαφορετικούς τύπους αντιψυκτι-
κών υγρών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία των σύγχρονων αυτών συστημάτων 
ψύξης. Η MPM δουλεύει αδιάκοπα ώστε να παρέχει την κατά το δυνατόν πληρέστερη γκάμα λιπαντικών και υγρών για 
τον παγκόσμιο στόλο οχημάτων και τώρα μάλιστα επεκτείνει τη γκάμα της με 2 νέους τύπους αντιψυκτικών προϊόντων. 
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Αντιψυκτικό Έτοιμο για χρήση (Παραφλού) 
87000CBV - Coolant Premium Longlife -40 °C 
BMW / Volvo
Το 2018, η BMW και η Volvo παρουσίασαν ένα νέο αντιψυκτικό 
υγρό που πληροί τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές που έχουν 
θέσει οι ίδιοι οι κατασκευαστές για τα υβριδικά τους οχήματα. 
Το αντιψυκτικό αυτό είναι συμβατό για όλα τα μοντέλα της 
BMW και της Volvo με έτος κατασκευής από το 1987 κι έπειτα. 
Το προϊόν αυτό περιέχει υγρό πράσινου  χρώματος.
Και τα 2 παραπάνω αντιψυκτικά προϊόντα της MPM είναι 
έτοιμα για χρήση (παραφλού) και παρέχουν προστασία μέχρι 
και στους -40 °C.

Προδιαγραφές:   
★ BMW LC 18  
★ Volvo TR-31854114-002

Συσκευασίες BMW/Volvo coolant:
ΚΩΔΙΚΟΣ Τεμάχιο Τεμ./κιβ. Τεμ./παλέτα

87001CBV 1 L 6 450
87005CBV 5 L 4 112
87020CBV 20 L 1 30
87060CBV 60 L 1 6
87205CBV 205 L 1 2

Συμπυκνωμένα Αντιψυκτικά/Αντιπαγωτικά 
Τα παραπάνω 2 αντιψυκτικά παραφλού είναι διαθέσιμα και ως συμπυκνωμένα αντιψυκτικά με τους κωδικούς 87000AEVO και 
87000ABV αντίστοιχα. Τα συμπυκνωμένα αντιψυκτικά πρέπει να αραιώνονται κατά 50% με αποκλειστικά απιονισμένο νερό 
(ποτέ νερό βρύσης!) πριν τη χρήση τους. 

Συσκευασίες G12evo antifreeze:
ΚΩΔΙΚΟΣ Τεμάχιο Τεμ./κιβ. Τεμ./παλέτα

87001AEVO 1 L 6 450
87005AEVO 5 L 4 112
87020AEVO 20 L 1 30
87060AEVO 60 L 1 6
87205AEVO 205 L 1 2

Συσκευασίες BMW/Volvo antifreeze:
ΚΩΔΙΚΟΣ Τεμάχιο Τεμ./κιβ. Τεμ./παλέτα

87001ABV 1 L 6 450
87005ABV 5 L 4 112
87020ABV 20 L 1 30
87060ABV 60 L 1 6
87205ABV 205 L 1 2

Για τεχνικές ερωτήσεις: Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της MPM στο
support@mpmoil.com ή καλέστε στο +31 (0)15 - 251 40 30.

Βρείτε το κατάλληλο προϊόν 
Θέλετε να βεβαιωθείτε αν χρησιμοποιείτε το σωστό αντιψυκτικό παραφλού ή αντιπαγωτικό; 
Μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.mpmoil.com για να βρίσκετε οποιοδήποτε 
υγρό που είναι κατάλληλο βάσει οχήματος και προδιαγραφών κατασκευαστή, καθώς και για να 
γνωρίζετε το συνιστώμενο χρόνο αλλαγής κάθε λαδιού/υγρού. 


