OLEJE PRO MOTOCYKLY
4-TAKTNÍ MOTOROVÉ OLEJE
4T GP COMPETITION
API SJ/ACEA A3/JASO MA/SAE 5W40
100% syntetický olej je ideální mazivo pro čtyřtaktní motocyklové motory splňující požadavky kladené na závodní motocykly, vysokootáčkové motory s velkým zatížením. Perfektní do motorů se spojkou ve společné olejové lázni. Speciálně určený pro závodní typy
motocyklů nebo pro velmi silné motocykly značek BMW, HONDA, KAWASAKI, KRAUSER,
MOTO GUZZI, MuZ, TRIUMF a YAMAHA.
4T GP RACING
API SH/JASO MA/SAE 10W60
Plně syntetický „Racing olej“ pro maximální ochranu a zvýšený výkon ve vysoce výkonných motorech. Tyto vlastnosti nenabízí žádný jiný olej.
4T GP SPORT
API SJ/ACEA A3/JASO MA/SAE 10W40
Částečně syntetický více rozsahový motorový olej pro čtyřtaktní motocyklové motory pracující za proměnlivých podmínek a rovněž při nepřetržitých vysokých rychlostech a zatíženích. Do motorů se spojkou ve společné olejové lázni. Garantovaná super mazací síla
pro sportovní jízdu. Doporučován pro některé modely značek HONDA, KAWASAKI, KRAUSER, OTO GUZZI, SUZUKI, TRIUMF, atd.
4T GP POWER
API SH/ACEA A2/JASO MA/SAE 15W50
Vysoce kvalitní více rozsahový motorový olej na bázi základového minerálního oleje pro
čtyřtaktní motocyklové motory pracující za proměnlivých podmínek a rovněž při nepřetržitých vysokých rychlostech. Vhodný také do motorů se spojkou ve společné olejové lázni. Zvláště vhodný pro typy „ touring, tourist a chopper “. Specifikován pro některé modely firem BMW, Harley Davidson, Magni, Husqvarna atd.
4T SCOOT
API SG/JASO MA/SAE 15W50
Vysoce kvalitní multigrádní oleje na bázi minerálního základového oleje. Určen pro provoz čtyřtaktních skútrů, jak za podmínek „ Stop and go“, tak rovněž při nepřetržitém dlouhodobém namáhání.

2-TAKTNÍ MOTOROVÉ OLEJE
2T MX COMPETITION
JASO FC/ISO GD
Vysoce kvalitní samomísitelný motorový olej pro dvoutaktní motory, na bázi syntetických
esterů. Používá se v dvoutaktních motorech jak při proměnlivých provozních podmínkách,
tak při trvale konstantním vysokém zatížení.
2T MX SPORT
JASO FC/CEC TSC-3 & 4
Motorový olej vysoké kvality, samomísitelný, na bázi pečlivě vybraných syntetických a minerálních olejů, pro použití ve dvoutaktních motorech pracujících v různých provozních podmínkách a stabilně vysokém zatížení.
2T MX POWER
JASO FB/CEC TSC-3
Kvalitní motorové mazivo na bázi minerálního oleje, určené pro dvoutaktní motory pracující v různých provozních podmínkách při vysokých zatížení. Speciálně doporučen pro
tzv. „denní provoz“ motocyklů. Doporučený pro motocykly typu SOLO a motocykly nižších kubatur např. značek APRILIA, HONDA, SUZUKI, VESPA, YAMAHA a dalších.

2T SCOOT
API TC/CEC TSC-3
Samomísitelný dvoutaktní olej pro použití ve vysoce výkonných dvoutaktních motorech
skútrů. Vhodný také pro dvoutaktní motory se vstřikováním benzínu. Může být používán
i ve vysoce výkonných, nejmodernějších dvoutaktních motorech.

SPECIÁLNÍ MOTOCYKLOVÉ PRODUKTY
2T RACING GEAR
100% syntetický převodový olej s aditivy typu „extreme pressure“ (EP).
4T RACING GEAR
Více rozsahový (SAE 75W90) 100% syntetický převodový olej s aditivy typu „extreme pressure“ (EP).
2T SPORT GEAR
Polosyntetický převodový olej s aditivy typu „extreme pressure“ (EP).
MOTO FORK - Light 10, Medium 15, Heavy 20
ISO VG 32 - SAE 5W/10W / ISO VG 46 - SAE 15W ISO VG 68/100 - SAE 20W30
Série olejů různé viskozity určená pro použití ve vidlicích a tlumičích silničních a terénních motocyklů. Výběr viskozity závisí na požadované hladině tlumení a na pracovních podmínkách.
BRAKE FLUID DOT 4
FMVSS N°116 / SAE J1703 / ISO 4925
Vysoce kvalitní hydraulická brzdová a spojková kapalina vysoce zatížitelná se syntetickými
složkami (polyglykoly, estery, inhibitory). Pro všechny hydraulicky ovládané brzdy.
ANTIFREEZE 50/50 COOLANT
Kapalina do chladících systémů, vhodná pro celoroční využití. Může být použita prakticky v jakémkoli vozidle používajícím chladící kapaliny. Nabízí anti-korozní ochranu stejně
jako ochranu před zamrznutím až do teploty -36°C.
AIR FILTER CLEANER
Přípravek vhodný pro všechny druhy motocyklových vzduchových filtrů. Obsahuje vysoce kvalitní přísady a rychle schnoucí detergenty, které odstraňují zbytky oleje a zachycené nečistoty na vzduchovém filtru.
AIR FILTER OIL
Speciální olej pro všechny druhy motocyklových i automobilových vzduchových filtrů. Jeho
vlastností je vysoká schopnost zachycovat i mikroskopické částice, proto se používá i v extrémních „off road“ podmínkách.
CHAIN LUBE
Speciální voděodolné mazivo vhodné pro všechny typy válečkových řetězů a otevřených
kluzných ploch. Obsahuje koloidní PTFE pro optimální mazání.
SILICONE SPRAY
Průsvitné mazivo pro malé zatížení. Vhodné k vytvoření a udržení lesklého vzhledu kovových a syntetických materiálů. Je vhodný pro oživení vzhledu pryžových, plastových
a chromovaných částí automobilů, motocyklů, jízdních kol, motorů a lodí.
UNIVERSAL BRAKE CLEANER
Vysoce účinný brzdový čistič. Základem jeho složení jsou rozpouštědla. Mazivo, olej, různé jiné nečistoty, jsou přípravkem snadno odstranitelné.
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