MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50
motorový olej pre štvortaktné motocykle
MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50 je vysoko výkonný motorový olej s vynikajúcou schopnosťou ochrany motora,
pre použitie v štvortaktných motocykloch. Prísady použité v produkte chránia motor, prevodovku a olejom mazaný
spojky pred náročnými podmienkami, napr. v stop and go prevádzkovom režime a intenzívnom šmykovom napätí.

Použitie
Vzduchom
Vzduchom
alebo vodou
alebo chladené
vodou chladené
motocykle
motocykle
Motocykle
Motocykle
so samostatnými
so samostatnými
alebo integrovanými
alebo integrovanými
prevodovkami
prevodovkami
Suché a
Suché
mokréa spojky
mokré motocyklov
spojky motocyklov

Vlastnosti a výhody
Vysoká prevádzková viskozita

VysokáZnižuje
Znižuje
spotrebu
prevádzková
spotrebu
olejaviskozita
a oleja
zlepšuje
a zlepšuje
vnútorné
vnútorné
netesnosti
netesnosti
motoramotora

Vynikajúca pevnosť mazacieho
filmu

Spoľahlivá
Vynikajúca
Spoľahlivá
ochrana
pevnosť
ochrana
opotrebovaných
mazacieho
opotrebovaných
aj starších
aj starších
motorovmotorov
filmu

Optimálne charakteristiky trenia

Optimálne
Správny
Správny
prenos
charakteristiky
prenos
krútiaceho
krútiaceho
trenia
momentu
momentu
aj medzi
aj spojkovými
medzi spojkovými
lamelami
lamelami

Špecifikácie a súhlasy
Viskozitná trieda: SAE 20W-50
API SGAPI SG
JASO MA2
JASO MA2

Vlastnosti
Vlastnosti

Typické hodnoty

Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]

0,888

Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

162,0

Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]

18,1

Viskozitný index

118

Bod tuhnutia [°C]

-27

Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]

235

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie
Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním, ktoré sú chránené pred
priamymi poveternostnými vplyvmi a slnečným žiarením. Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.
Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá
vzťahujúce sa k ropným výrobkom.
Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.
Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané
škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.
V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov
Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.
Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C
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