ZVYŠTE VÝKON
SVÉHO MOTOCYKLU!
MOL DYNAMIC MOTO
MOTOROVÉ OLEJE
PRO EXTRÉMNÍ VÝKON

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ VRSTVY
TECHNOLOGIE ELASTICKÉ VRSTVY PRO EXTRÉMNÍ VÝKON
Naše syntetické motorové oleje se speciálním složením vytváří elastickou ochrannou vrstvu mezi kovovými povrchy. Tato elastická vrstva
je díky speciálnímu systému aditiv velmi odolná, dokáže se přizpůsobit dynamice vozidla, zajistit lepší a vyváženější výkon motoru
a současně chrání spojku a převodovku před poškozením. Oleje s technologií elastické vrstvy skvěle fungují i při vysokém výkonu
a v extrémních podmínkách.

PROKÁZANÝ VYSOKÝ VÝKON BĚHEM ZÁVODŮ
Účinek sil působících na moderní motocyklové oleje v běžném provozu je téměř stejný jako u závodních motocyklů, proto jsme systém
aditiv s technologií elastické vrstvy otestovali v závodních podmínkách.
Tento test trval 99 hodin a motocykly objely závodní dráhu 3 240krát, tj. najezdily zhruba 13 000 km a více než 90 720krát došlo k použití
spojky a převodovky. V rámci testování dosáhla aditiva s technologií elastické vrstvy vynikajících výsledků. Testovaný motor prokázal
maximální výkon, zatímco písty zůstaly téměř bez usazenin a oděr motoru včetně spojky byl jen nepatrný. Zážitek z jízdy tak byl
výjimečný a výkon motoru po celou dobu vynikající.

PO

13 000 KM
NA ZÁVODNÍ DRÁZE A

90 720 ŘAZENÍCH
BYL STUPEŇ ODĚRU DÍKY TECHNOLOGII
ELASTICKÉ VRSTVY ZANEDBATELNÝ

MOL DYNAMIC MOTO
4T RACING PRO 5W-60

MOL DYNAMIC MOTO
4T RACING 10W-50

Syntetický motorový olej s nejmodernější technologií aditiv a extrémní
viskozitou určený pro vysoce výkonné městské a sportovní motocykly,
čtyřkolky a závodní motocykly vybavené mokrou a suchou spojkou,
vystavené vysoké zátěži.

Syntetický motorový olej špičkové kvality pro moderní, vysoce výkonné
čtyřtaktní motocykly. Vynikající pro všechny vysoce výkonné městské
a sportovní motocykly, čtyřkolky a závodní motocykly vybavené mokrou
a suchou spojkou, vystavené vysoké zátěži.

Vynikající střihová stabilita

Vynikající střihová stabilita

Dlouhodobý stabilní výkon i při vysokém
smykovém zatížení a velkých zatíženích

Dlouhodobý stabilní výkon i při vysokém
smykovém zatížení a velkých zatíženích

Vysoký viskozitní index

Vysoký viskozitní index

Nízký rozběhový moment během studených
startů, stabilní mazací ﬁlm při vysokých
provozních teplotách

Nízký rozběhový moment během studených
startů, stabilní mazací ﬁlm při vysokých
provozních teplotách

Optimální třecí vlastnosti

Optimální třecí vlastnosti

Perfektní přenos točivého momentu mezi
spojkovými lamelami

Perfektní přenos točivého momentu mezi
spojkovými lamelami

Syntetický motorový
olej pro vysoce
výkonné čtyřtaktní
motocykly vystavené
vysoké zátěži

Syntetický motorový
olej pro vysoce
výkonné čtyřtaktní
motocykly vystavené
vysoké zátěži

MOL DYNAMIC MOTO
4T SCOOTER 10W-40

MOL DYNAMIC MOTO
4T STREET 10W-40

Vysoce výkonný, částečně syntetický motorový olej pro moderní, čtyřtaktní
skútry. Současně doporučován pro nové a starší čtyřtaktní naháče,
choppery, terénní a sportovní motocykly.

Vysoce výkonný, částečně syntetický motorový olej pro moderní, čtyřtaktní
motocykly. Perfektní mazivo pro naháče, choppery, terénní a sportovní
motocykly. Tento produkt doporučujeme pro mazání motorů motocyklů
s katalyzátorem i bez něj a motocyklů vybavených mokrou spojkou.

Vynikající střihová stabilita
Dlouhodobý stabilní výkon i při vysokém
smykovém zatížení a velkých zatíženích

Optimální třecí vlastnosti
Perfektní přenos točivého momentu mezi
spojkovými lamelami

Mimořádné detergentně dispergační
vlastnosti
Dokáže dlouhodobě udržet motor čistý
a zabraňuje usazování pevných částic
a znečisťujících látek

Částečně syntetický
motorový olej pro
moderní čtyřtaktní
skútry

Vynikající střihová stabilita
Dlouhodobý stabilní výkon i při vysokém
smykovém zatížení a velkých zatíženích

Optimální třecí vlastnosti
Perfektní přenos točivého momentu mezi
spojkovými lamelami

Mimořádné detergentně dispergační
vlastnosti
Dokáže dlouhodobě udržet motor čistý
a zabraňuje usazování pevných částic
a znečisťujících látek

Částečně syntetický
motorový olej pro
čtyřtaktní městské
motocykly

MOL DYNAMIC MOTO
4T GP 20W-50

MOL DYNAMIC MOTO 2T

Tento olej je výslovně doporučován pro motocykly s předepsaným
vysokým stupněm viskozity (např. Harley-Davidson, Buell). Je vynikající
také pro mazání starších motorů s vysokým počtem najetých kilometrů.

Špičkový syntetický motorový olej s předřeďovací složkou, kompatibilní
s katalyzátorem, pro dvoutaktní motory s klasickým mazáním (směs
benzínu a oleje) a s automatickým mazáním (vstřikování oleje). Lze používat
v poměru směsi až 1:50 v souladu s doporučením výrobce motoru.

Vysoká provozní viskozita

Obsahuje předřeďovací složku

Snižuje spotřebu oleje a zlepšuje vnitřní
utěsnění motoru

Dokonale mísitelný s motorovým palivem

Vynikající čisticí účinek
Vynikající pevnost mazacího ﬁlmu
Spolehlivá ochrana motoru i u starších
a opotřebovaných motorů

Zabraňuje zanášení zapalovacích svíček
a zpomaluje zanášení výfukového systému

Nízký obsah popela
Optimální třecí vlastnosti
Perfektní přenos točivého momentu mezi
spojkovými lamelami

Snižuje kouřivost motoru a emise
znečišťujících látek

Vynikající ochrana proti opotřebení
Zajišťuje dlouhou životnost motoru i při
dlouhodobém a vysokém zatížení

Motorový olej pro
čtyřtaktní motory
starších motocyklů
s vysokým počtem
najetých kilometrů

Syntetický motorový
olej pro dvoutaktní
motory a motory se
vstřikováním oleje

MOL DYNAMIC SPRINT 2T
Vysoce výkonný motorový olej s předřeďovací složkou, kompatibilní
s katalyzátorem, pro dvoutaktní motory s mazáním mastnou směsí
a vstřikováním oleje.

Obsahuje předřeďovací složku
Dokonale mísitelný s motorovým palivem

Vynikající čisticí účinek
Zabraňuje zanášení zapalovacích svíček
a zpomaluje zanášení výfukového systémum

Nízký obsah popela
Snižuje kouřivost motoru a emise
znečišťujících látek

Vynikající ochrana proti opotřebení
Zajišťuje dlouhou životnost motoru i při
dlouhodobém a vysokém zatížení

Motorový olej
pro dvoutaktní
motory a motory se
vstřikováním oleje,
kompatibilní
s katalyzátorem
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Garance spolehlivosti: MOL Dynamic MOTO 4T motorové oleje splňují přísné výkonnostní požadavky kategorie JASO MA-2, plně tak vyhovují moderním malým motorům,
které využívají nejnovější technologie.

POUŽITÍ
Motocykly se vzduchovým nebo kapalinovým
chladicím systémem
Motocykly vybavené samostatnou nebo integrovanou
převodovkou
Motocykly se suchou nebo mokrou spojkou
Motocykly s katalyzátorem i bez katalyzátoru
Čtyřtaktní skútry a městské motocykly
Čtyřtaktní motocykly, choppery, off-road a sportovní
motocykly
Dvoutaktní benzinové motocykly s klasickým mazáním
(směs benzín: olej) a se vstřikováním oleje (autolube)
Moderní dvoutaktní mopedy a skútry

VÁŠ PARTNER:

MOL Dynamic
Moto 4T Racing
Pro 5W-60
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Moto 4T Racing
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Sprint 2T

