
MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50
motorový olej pro čtyřtaktní motocykly

MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50 je vysoce výkonný částečně syntetický motorový olej s vynikající schopností
ochrany motoru, pro použití v čtyřtaktních motocyklech. Přísady použité v produktu chrání motor, převodovku a
olejem mazaný spojky před náročnými podmínkami, např. v stop and go provozním režimu a intenzivním
smykovém napětí.

Použití

Vzduchem nebo vodou chlazené motocykly

Motocykly se samostatnými nebo integrovanými převodovkami

Motocykly se suchou a mokrou spojkou

Vzduchem nebo vodou chlazené motocykly

Motocykly se samostatnými nebo integrovanými převodovkami

Motocykly se suchou a mokrou spojkou

Vlastnosti a výhody

Vysoká provozní viskozitaSnižuje spotřebu oleje a zlepšuje vnitřní utěsnění motoruSnižuje spotřebu oleje a zlepšuje vnitřní utěsnění motoruVysoká provozní viskozita

Vynikající pevnost mazacího
filmu
Spolehlivá ochrana opotřebovaných a starších motorůSpolehlivá ochrana opotřebovaných a starších motorůVynikající pevnost mazacího

filmu

Optimální třecí vlastnostiSprávný přenos točivého momentu i mezi spojkovými lamelamiSprávný přenos točivého momentu i mezi spojkovými lamelamiOptimální třecí vlastnosti

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 20W-50
API SN
JASO MA2

API SN
JASO MA2

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,888Hustota při 15°C [g/cm3]

162,0Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

18,1Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

118Viskozitní index

-27Bod tekutosti [°C]

235Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50
motorový olej pro čtyřtaktní motocykly

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.
Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.
Chraňte před přímým slunečním zářením.
Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající
se produktů z minerálních olejů.
Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.
Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatčné přidání může mít za
následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.
Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C
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