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87000CEVO
Chladicí kapalina Premium Longlife -40 °C 
G12evo, k okamžitému použití
Nová generace motorů VAG od roku výroby 2018 předepisuje 
chladicí kapalinu vysoké kvality se specifikací G12evo. Tato 
chladicí kapalina je nástupcem chladicí kapaliny G13, kterou 
skupina VAG předepisovala v minulosti.
G12evo je zpětně kompatibilní a lze ji použít i pro modely 
VAG se specifikací chladicích kapalin G12+, G12++ nebo G13. 
To také znamená, že kapalinu G12evo lze použít k doplňování 
chladicích systémů s těmito předepsanými produkty. 
Tento nový produkt značky MPM se specifikací G12evo lze 
také použít u různých modelů Mercedes-Benz. S vozidly 
Mercedes-Benz však není zpětně kompatibilní. Produkt má 
růžovou barvu. 

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

Jednotky balení G12evo coolant:
Č. PRODUKTU OBJEM KUSŮ V BALENÍ  KUSŮ NA PALETĚ

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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Nové ! 
Chladicí kapaliny Premium Longlife -40 °C
MPM 87000CEVO a 87000CBV
Moderní spalovací motory a motorové prostory jsou stále kompaktnější, což vede k větší tvorbě tepla. Aby bylo 
možné teplo účinně odvádět, vyvíjí výrobci automobilů stále sofistikovanější systémy chlazení. Kromě toho mají 
moderní hybridní automobily a elektromobily také své specifické požadavky na provoz a výkon chladicího sys-
tému. Výrobci automobilů nyní předepisují více než 10 různých typů chladicích kapalin, aby mohly tyto moderní 
systémy fungovat optimálně. Společnost MPM neustále pracuje na kompletním sortimentu olejů a kapalin pro 
vozový park a nově rozšiřuje svou nabídku o dva nové typy chladicích kapalin a nemrznoucích směsí.  
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87000CBV
Chladicí kapalina Premium Longlife -40 °C 
BMW / Volvo, k okamžitému použití
V roce 2018 zavedly společnosti BMW a Volvo novou chla-
dicí kapalinu, která splňuje velmi vysoké požadavky jejich 
hybridních modelů. Tato chladicí kapalina je zpětně kompa-
tibilní se všemi modely BMW a Volvo od roku výroby 1987. 
Produkt má zelenou barvu.

Obě chladicí kapaliny MPM jsou připraveny k okamžitému po-
užití a vyznačují se ochranou proti mrazu až do -40 °C.

Specifikace:   
 BMW LC 18  
 Volvo TR-31854114-002

Jednotky balení BMW/Volvo coolant:
Č. PRODUKTU OBJEM KUSŮ V BALENÍ  KUSŮ NA PALETĚ

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

Nemrznoucí směsi
Tyto dva nové produkty jsou k dispozici také jako nemrznoucí směsi s označením 87000AEVO a 87000ABV. 
Nemrznoucí směs je před použitím nutné naředit na 50 % výhradně destilovanou vodou (nikoliv vodou z vodovodu!)

Jednotky balení 
BMW/Volvo nemrznoucí směsi:
Č. PRODUKTU OBJEM KUSŮ V BALENÍ  KUSŮ NA PALETĚ

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

Jednotky balení 
BMW/Volvo nemrznoucí směsi:
Č. PRODUKTU OBJEM KUSŮ V BALENÍ  KUSŮ NA PALETĚ

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

Najděte ten správný produkt
Chcete se ujistit, že používáte správnou chladicí nebo nemrznoucí směs? 
Předepsaný produkt a interval výměn vždy vyhledejte na webu www.mpmoil.com.

V případě technických otázek: prosím kontaktujte technickou podporu MPM na 
support@mpmoil.com nebo zavolejte na telefonní číslo +31 (0)15 - 251 40 30.


