
Výkon díky technologii

Motocyklové produkty
Řada kvalitních motocyklových maziv
navržených pro vysoký výkon.

SUPER SPORT V-TWIN 10W-50 
Vysoce výkonný vícestupňový motorový 
olej. Navržen pro použití v moderních spor-
tovních motocyklech, kde zajistí vysokou 
úroveň čistoty motoru a ochranu proti opo-
třebení, a to i za nejnáročnějších provozních 
podmínek.

Obj. kód:  SSV

SPORT 4 
Částečně syntetický prémiový olej s estery 
třídy SAE 10W-40, který nabízí  vynikající 
ochranu proti opotřebení pro všechny 
čtyřtaktní motocykly a dvoutaktní motocy-
klové převodovky.

Obj. kód:  SPF

SUPER SPORT 4  
Polosyntetický motorový motocyklový olej 
založený na nejnovějším vývoji aditivní 
technologie. Využívá se jako off-road, 
on-road a na okruzích jako soutěžní mazivo 
s vynikajícím úspěchem.

Obj. kód:  SSF

RACE 4 TT 10W-40 
Plně syntetický 4T motorový olej pro všechny 
výkonné sportovní motocykly, superbiky 
a tovární jezdce. Vyvinut na základě zkušeností 
z motocyklové závodní techniky, kde prokázal 
nadřazenost oproti konvenčním olejům. 

Obj. kód:  FTT



SUPER COOL 
Chladicí kapalina určená pro 
použití ve vysoce výkonných 
motocyklech, a to jak na silni-
ci, tak mimo ni, v nejnáročněj-
ších závodních podmínkách. 
Předem smíchán s deionizo-
vanou vodou vysoké čistoty 
pro snadné použití.

Obj. kód:  COO

LIGHT GEAR OIL 
(DRIVE)
Zvláště účinný částečně syn-
tetický převodový olej pro 
ochranu ozubených kol proti 
účinkům rázového zatížení 
a prodlouženého provozu 
při vysokých teplotách.

Obj. kód:  DLG

RACE GEAR OIL 75W-90
Nejvyšší EP (extreme pres-
sure) vlastnosti pro vysoce 
namáhané převodovky i za 
vysokých teplot při závod-
ním  zatížení. Extrémně nízké 
tření této kapaliny neubírá 
výkon za jízdy ani při startu.

Obj. kód:  RGO

SPORT ACTION 2 
Plně syntetické dvoutaktní mazivo pro 
závodní účely, které chrání všechny kritické 
součásti motoru. Spaluje extrémně čistě 
a nejenže produkuje minimální bílý kouř, 
ale prakticky eliminuje usazeniny na zapa-
lovacích svíčkách, a to i v případě, že byla 
náhodně použita příliš bohatá směs.

Obj. kód:  SAT

SUSPENSION 5WT 
Tlumičový olej vyrobený 
z vysoce kvalitních základních 
kapalin a výkonných přísad, 
které zajišťují plynulé před-
vídatelné tlumení v širokém 
teplotním rozmezí a za růz-
ných provozních podmínek.

Obj. kód:  SFV

PLUS 2 ROAD & RACE 
Vysoce kvalitní synteticky posílený dvoutaktní 
motorový olej. Poskytuje vysokou úroveň 
pevnosti filmu a účinnost proti opotřebení, čímž 
prodlužuje životnost motoru. Čisté spalování 
prakticky eliminuje potřebu údržby výkonových 
ventilů a výfukových otvorů. Poskytuje spolehli-
vý chod pro všechny moderní dvoudobé motory.

Obj. kód:  PLU

CHAIN LUBE 
Plně syntetické mazivo chrá-
nící řetěz proti opotřebení 
a korozi. Vhodné pro O krouž-
kové řetězy. Poskytuje ne-
zanášející povlak a utěsňuje 
řetěz, čímž zabraňuje průniku 
vody a dalších nečistot.

Obj. kód:  FSC

V-TWIN 20W-50 
Prémiové vícestupňové mazivo. Tato třída 
oleje zaručuje vysoký stupeň úrovně čistoty 
motoru a ochranu proti opotřebení, a to i při 
nejnáročnějších provozních podmínkách.

Obj. kód:  VTW

RACE FOAM  
FILTER OIL 
První volba pro údržbu čis-
toty pěnových filtrů vysoce 
výkonných motorů jak na 
silnici, tak i mimo ni a za 
nejnáročnějších závodních 
podmínek. 

Obj. kód:  FFO

FOAM FILTER CLEANER 
Vodou rozpustná (ředitelná) kapalina připra-
vená k použití na mytí pěnových filtrů, která 
je smíchána z uhlovodíkových rozpouštědel 
a neionogenního detergentu. Není hořlavá 
a nezpůsobuje korozi kovových částí. Čistí bez 
zanechání škodlivých nebo žíravých zbytků ve 
filtru, které by mohly poškodit motory.

Obj. kód:  FFC
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RACE MX4 
Plně syntetický širokorozsahový olej  vytvoře-
ný bez kompromisů pro nejvyšší výkon u nej-
zatíženějších moderních motorů a převodovek 
4-taktních závodních speciálů. Tato třída oleje 
je doporučena pro všechny off-roadové, moto-
krosové a enduro motocykly, které se pohybují 
na hraně svých konstrukčních možností. 

Obj. kód:  MXF

ACTION MX4 
Částečně syntetický širokorozsahový olej 
vytvořený speciálně pro náročné podmínky 
provozu terénních motocyklů a jejich 
převodovek. Tento olej zajišťuje vynikající 
ochranu proti opotřebení, rychlý průtok při 
studeném startu a silný ochranný film i za 
vysokých teplot.  

Obj. kód:   AMX

CLASSIC 2-STROKE 
Olej do benzínu vyrobený klasickou tech-
nologií tak, aby splňoval požadavky starších 
a historických vzduchem chlazených 
dvoutaktních motorů.  Je ideální volbou 
pro motocykly vyrobené mezi lety 1950 - 
1980, a to jak evropské, tak i japonské nebo 
americké provenience.

Obj. kód:  GTS

K2EP - LONGLIFE 
Plastické mazivo s dlouhou životností. 
Určeno pro mazání všech typů ložisek a kluz-
ných uložení. Nabízí vynikající antikorozní 
ochranu i ve vlhkém prostředí, výborné 
vysokozátěžové vlastnosti a vysokoteplotní 
odolnost až do 150°C.

Obj. kód:  KLG


