range

powersport

RACING attitude
300v Factory Line ROAD RACING - 4T

ΙΞΩΔΗ 5W30 / 5W40 / 10W40 / 15W50
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπερκαλύπτει τις υπάρχουσες προδιαγραφές
• Αξιοσημείωτη αύξηση ισχύος (έως και +2.5 HP). Ελαχιστοποιεί
τις εσωτερικές τριβές του κινητήρα (χαμηλός συντελεστής τριβής). Άριστη
συμβατότητα με υγρούς συμπλέκτες.
• Διασφαλίζει σταθερή πίεση λαδιού και αντοχή σε διάτμηση.
• Εξαιρετική προστασία κατά της μηχανικής φθοράς και των υψηλών πιέσεων
στις υψηλές στροφές (FZG Gear test: FLS > 14).

800 Factory Line ROAD RACING - 2T

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπερκαλύπτει τις υπάρχουσες προδιαγραφές
• Μέγιστη ισχύς απόδοσης.
• Διατηρεί τον κινητήρα και τις βαλβίδες εξαγωγής καθαρές και ενισχύει τη
λίπανσή τους.
• Προστατεύει τα ελατήρια εμβόλου και τις βαλβίδες εξαγωγής.
• Ιδανική λίπανση σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας.
• Κατάλληλο μόνο για συστήματα πρόμιξης (premix).

300v Factory Line OFF-ROAD - 4T

ΙΞΩΔΗ 5W40 / 15W60
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπερκαλύπτει τις υπάρχουσες προδιαγραφές
• Αξιοσημείωτη αύξηση ροπής εξόδου (+ 2,5%), χωρίς να συμβιβάζει την
αξιοπιστία και την προστασία από τη μηχανική φθορά.
• Βελτιωμένη πρόσφυση συμπλέκτη κατά την εκκίνηση, την επιτάχυνση και την
υψηλή σταθερή ταχύτητα.
• Σταθερή πίεση λαδιού σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.
• Εξαιρετική προστασία κιβωτίου ταχυτήτων (FZG Gear test: FLS > 14).

800 Factory Line OFF-ROAD - 2T

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπερκαλύπτει τις υπάρχουσες προδιαγραφές
• Διασφαλίζει μέγιστη ισχύ εξόδου.
• Εξαιρετική προστασία κινητήρα.
• Μειωμένη τριβή και μηχανική φθορά.
• Διατηρεί τέλεια λίπανση σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
• Προστατεύει τα ελατήρια εμβόλου και τις βαλβίδες εξαγωγής.
• Κατάλληλο μόνο για συστήματα πρόμιξης (premix).

technology
Για πολλές δεκαετίες η Motul βελτιώνει σταθερά την απόδοση των
λιπαντικών για μοτοσυκλέτες, αναπτύσσοντας τη δική της μοναδική
τεχνολογία εστέρων, με πιο πρόσφατη εξέλιξη την τεχνολογία

.

TECHNICAL PRODUCTS

RBF 660 Factory Line

MOCOOL

Εξαιρετική θερμική σταθερότητα
και ανθεκτικότητα.
Ξηρό σημείο βρασμού:
328°C/622°F.
Προσφέρει αντοχή σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας.
Υγρό σημείο βρασμού:
204°C/399°F.

Μειώνει τη θερμοκρασία
λειτουργίας του κινητήρα
έως και 15°C/30°F.

SHOCK Oil
Factory Line

RBF 600 Factory Line

Πολύ υψηλή θερμική σταθερότητα
και ανθεκτικότητα.
Ξηρό σημείο βρασμού:
312°C/594°F.
Προσφέρει αντοχή σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας.
Υγρό σημείο βρασμού:
204°C/399°F

Εξαιρετική απόδοση στην
απορρόφηση των κραδασμών
ακόμη και σε αντίξοες
συνθήκες.
Αντιοξειδωτικές ιδιότητες
για αντοχή σε υψηλές
θερμοκρασίες και αυξημένη
διάρκεια ζωής.

Motocool Factory Line

FORK Oil
Factory Line

Μέγιστη προστασία από τον παγετό
(-35°C/-31°F).
Προσφέρει 3 φορές μεγαλύτερη
αντίσταση στη διάβρωση σε
σύγκριση με τα συμβατικά ψυκτικά.
Εξαιρετική προστασία του
συστήματος ψύξης και των
κραμάτων αλουμινίου/μαγνησίου.
Συμβατό με υλικά στεγάνωσης,
ελαστομερή και πλαστικά μέρη.

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό
υγρό κατάλληλο για όλα
τα τηλεσκοπικά πιρούνια
μοτοσυκλετών.
Το αντιτριβικό πρόσθετο
αναπτυγμένο αποκλειστικά από
την Motul, μειώνει σημαντικά
τις εσωτερικές τριβές.

MC CARE

Μια πλήρης σειρά από 27 προϊόντα
ειδικά για τη συντήρηση και τη
φροντίδα της μοτοσυκλέτας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

TECHNOSYNTHESE®

URBAN attitude
7100

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΙΞΩΔΗ
5W40 / 10W30 / 10W40 /
10W50 / 10W60 / 15W50 /
20W50
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ - ΕΣΤΕΡΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API SN
JASO MA2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ιδανική λύση για συνθήκες οδήγησης
εντός πόλης, για μοτοσυκλέτες sport
και street.
• Προσφέρει οδηγική άνεση χάρη
στη βελτιωμένη απόδοση κινητήρα
και κιβωτίου ταχυτήτων, με ομαλή
αλλαγή ταχυτήτων. • Σχεδιασμένο
για να καλύπτει τις πιο πρόσφατες
απαιτήσεις κατασκευαστών ως προς
τις προδιαγραφές, την κατανάλωση
λιπαντικού και την οικονομία καυσίμου.
• Πληροί την προδιαγραφή JASO MA2
και προσφέρει βελτιωμένη σύμπλεξη
υγρού συμπλέκτη κατά την εκκίνηση,
την επιτάχυνση και την σταθερή υψηλή
ταχύτητα. • Προσφέρει βελτιωμένη
απόδοση και προστασία κινητήρα
(ισχυρή λιπαντική μεμβράνη, μειωμένη
εσωτερική τριβή)
• Εξαιρετική προστασία κιβωτίου
ταχυτήτων (FZG Gear test: FLS >14).

Η ΣΕΙΡΑ 7100 4Τ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤαι ΑΠΟ 7 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΙΞΩΔΗ
που ΚΑΛΥπτΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ:

5W40

Προτείνεται για συγκεκριμένους κινητήρες BMW/Aprilia/Moto
Guzzi/Gas Gas που απαιτούν ιξώδες 5W40.

10W30 Προτείνεται για συγκεκριμένους κινητήρες Honda/Yamaha
που απαιτούν ιξώδες SAE 10W30.
10W40 Κατάλληλο για συγκεκριμένους κινητήρες Suzuki/Yamaha/Kawasaki
που απαιτούν ιξώδες SAE 10W40.
10W50

Προτείνεται για συγκεκριμένους κινητήρες Ducati/KTM/BMW
που απαιτούν ιξώδες SAE 10W50.

10W60

Προτείνεται για συγκεκριμένους κινητήρες KTM/Husqvarna/Moto Guzzi
που απαιτούν ιξώδες SAE 10W60.

15W50

Προτείνεται για συγκεκριμένους κινητήρες Ducati/KTM/BMW
που απαιτούν ιξώδες SAE 15W50

20W50 Βαθμίδα ιξώδους 50 για ιδανική συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες, 		
ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλους κινητήρες, μονοκύλινδρους / twin κ.α.
Καλύπτει απαιτήσεις ιξώδους της Harley Davidson.

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ - 4T

5100

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΙΞΩΔΗ
10W30 / 10W40 / 10W50 /
15W50
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
TECHNOSYNTHESE® ΕΣΤΕΡΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API SM
Jaso MA2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Κατάλληλο για συνθήκες
οδήγησης εντός πόλης και για street
μοτοσυκλέτες. • Σχεδιασμένο για να
καλύπτει τις πρόσφατες απαιτήσεις
των κατασκευαστών, ως προς τις
προδιαγραφές, την κατανάλωση
λιπαντικού και την προστασία κιβωτίου
(FZG Gear test: FLS 14).
• Καλή απόδοση σε όλες τις
θερμοκρασίες. • Πληροί την
προδιαγραφή JASO MA2 για
συμβατότητα με υγρό συμπλέκτη κατά
την εκκίνηση, την επιτάχυνση και την
σταθερή υψηλή ταχύτητα. • Προσφέρει
βελτιωμένη απόδοση και προστασία
κινητήρα (ισχυρή λιπαντική μεμβράνη,
μειωμένη εσωτερική τριβή).

5000

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΙΞΩΔΕΣ
10W40
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
HC TECH®
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API SL
Jaso MA2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σχεδιασμένο για συνθήκες οδήγησης
εντός πόλης.
• Πληροί τις πιο σύγχρονες
προδιαγραφές και απαιτήσεις
κατασκευαστών. • Προσφέρει
προστασία κινητήρα και αυξάνει την
διάρκεια ζωής του κιβωτίου ταχυτήτων.
• Πληροί την προδιαγραφή JASO MA2
για βέλτιστη συμβατότητα με υγρό
συμπλέκτη σε εκκίνηση, επιτάχυνση και
υψηλές ταχύτητες.

3000

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΙΞΩΔΗ
10W30 / 10W40 / 20W50
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΟΡΥΚΤΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API Sl
Jaso MA2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σχεδιασμένο για συνθήκες οδήγησης
εντός πόλης. • Πληροί τις πιο
σύγχρονες απαιτήσεις κατασκευαστών.
• Προστατεύει κινητήρα και κιβώτιο
ταχυτήτων με αυξημένη ικανότητα
διατήρησης της καθαριότητας του
κινητήρα. • Πληροί την προδιαγραφή
JASO MA2 για βέλτιστη συμβατότητα
με υγρό συμπλέκτη σε εκκίνηση,
επιτάχυνση και υψηλές ταχύτητες.

scooter 4t

Scooter Power MB 4T

ΙΞΩΔΕΣ 10W30
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς API SN / JASO MB
• Ιδανικό για συνθήκες οδήγησης εντός πόλης. • Ειδικά σχεδιασμένο για scooter
που απαιτούν ιξώδες 10W30 και προδιαγραφή JASO MB, που εξασφαλίζει
μειωμένες τριβές για βέλτιστη απόδοση κινητήρα και οικονομία καυσίμου.
• Προσφέρει χαμηλές εκπομπές ρύπων και μειωμένη κατανάλωση λιπαντικού.
• Προστατεύει τον κινητήρα και τον διατηρεί καθαρό.

Scooter EXPERT MB 4T

ΙΞΩΔΕΣ 10W40
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς API SM / JASO MB
• Σχεδιασμένο για συνθήκες οδήγησης εντός πόλης και για scooter που απαιτούν
ιξώδες 10W40 και προδιαγραφή JASO MB. • Εξασφαλίζει μειωμένες τριβές για
βέλτιστη απόδοση κινητήρα και οικονομία καυσίμου. • Προσφέρει χαμηλές εκπομπές
ρύπων και μειωμένη κατανάλωση λιπαντικού. • Προστατεύει τον κινητήρα και τον
διατηρεί καθαρό.

Scooter MB 4T

ΙΞΩΔΕΣ 10W40
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ API SL / JASO MB
• Σχεδιασμένο για συνθήκες οδήγησης εντός πόλης και για scooter μικρού
κυβισμού που απαιτούν προδιαγραφή JASO MB. • Εξασφαλίζει μειωμένες τριβές
για βέλτιστη απόδοση κινητήρα και οικονομία καυσίμου. • Προσφέρει χαμηλές
εκπομπές ρύπων και μειωμένη κατανάλωση λιπαντικού. • Προστατεύει τον
κινητήρα και τον διατηρεί καθαρό.

Scooter Power MA 4T

ΙΞΩΔΕΣ 5W40
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς API SN / JASO MA
• Ιδανική λύση για scooter και maxi-scooter και συνθήκες οδήγησης εντός πόλης.
• Βελτιώνει την οδηγική συμπεριφορά στην καθημερινή μετακίνηση: ομαλότερη αλλαγή
ταχυτήτων και λειτουργία κινητήρα. • Η προδιαγραφή JASO MA εξασφαλίζει σωστή
εμπλοκή του υγρού συμπλέκτη κατά την εκκίνηση, την επιτάχυνση και τις υψηλές
ταχύτητες. • Εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
• Χαμηλή πτητικότητα και μειωμένη κατανάλωση λιπαντικού.
• Αυξημένη αντοχή λιπαντικής μεμβράνης. • Εξαιρετική προστασία του κινητήρα.
• Αυξημένες απορρυπαντικές και διασκορπιστικές ιδιότητες.

Scooter EXPERT MA 4T

ΙΞΩΔΕΣ 10W40
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς API SM / JASO MA
• Σχεδιασμένο για συνθήκες οδήγησης εντός πόλης και scooter και maxi-scooter, που
απαιτούν ιξώδες 10W40 και προδιαγραφή JASO MA, που εξασφαλίζει σωστή εμπλοκή
υγρού συμπλέκτη κατά την εκκίνηση, την επιτάχυνση και τις υψηλές ταχύτητες.
• Εξαιρετική απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και σε υψηλά φορτία τόσο σε
αυξημένα διαστήματα χρήσης, όσο και σε καταστάσεις αυξημένης κίνησης.
• Βελτιωμένη αντοχή λιπαντικής μεμβράνης. • Εξαιρετική προστασία του κινητήρα.
• Αυξημένες απορρυπαντικές και διασκορπιστικές ιδιότητες.

μοτοσυκλετεσ / scooter - 2T

710 ESTER 2T
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς API TC / ISO-L-EGD / JASO FD
• Ιδανική λύση για συνθήκες οδήγησης εντός πόλης.
• Βελτιωμένη απόδοση ισχύος (ελαχιστοποιεί τις εσωτερικές τριβές).
• Εξαιρετική προστασία κατά των μηχανικών φθορών (βελτιωμένη αντοχή
λιπαντικής μεμβράνης). • Σύνθεση για μειωμένη εκπομπή καπνού.
• Άμεση ανάμιξη με το καύσιμο. • Συμβατό με συστήματα injection.

510 ESTER 2T

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς API TC / ISO-L-EGD / JASO FD
• Σχεδιασμένο για συνθήκες οδήγησης εντός της πόλης για δίχρονους
κινητήρες υψηλής απόδοσης. • Προστασία από μηχανική φθορά.
• Μειωμένη εκπομπή καπνού και αποτροπή σχηματισμού ιζημάτων
• Άμεση ανάμιξη με το καύσιμο. • Συμβατό με συστήματα injection.

100 2T

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς API TC / JASO FB (LEVEL)
• Σχεδιασμένο για συνθήκες οδήγησης εντός πόλης.
• Προστατεύει από μηχανική φθορά και μειώνει τον καπνό και τις
εναποθέσεις ιζημάτων.
• Αυξημένη ικανότητα άμεσης ανάμιξης με το καύσιμο.
• Συμβατό με συστήματα injection.

SCOOTER POWER ESTER 2T

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς API TC / ISO-L-EGC / JASO FC
• Ιδανική λύση για δίχρονα scooter μεγάλου κυβισμού και συνθήκες οδήγησης
εντός πόλης. • Για συστήματα injection. • Μειωμένες εσωτερικές τριβές και
βελτιωμένη απόδοση κινητήρα. • Πολύ υψηλή αντοχή λιπαντικής μεμβράνης για
μέγιστη προστασία κατά των μηχανικών φθορών.
• Διασφαλίζει καθαριότητα κινητήρα.
• Σχεδιασμένο για μειωμένη εκπομπή καπνού.

SCOOTER EXPERT 2T

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς API TC / ISO-L-EGC / JASO FC
• Σχεδιασμένο για δίχρονα scooter και συνθήκες οδήγησης εντός πόλης.
• Για συστήματα injection. • Βελτιωμένη αντοχή λιπαντικής μεμβράνης για
προστασία από μηχανικές φθορές.
• Διατηρεί τους κινητήρες καθαρούς.
• Προσφέρει μειωμένη εκπομπή καπνού.

fun attitude
ATV - UTV- SxS

ATV
POWER

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΙΞΩΔΕΣ
5W40
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API SN
JASO MA

ATV-SxS
POWER

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΙΞΩΔΕΣ
10W50
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API SN
JASO MA

ATV-UTV
EXPERT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΙΞΩΔΕΣ
10W40
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
TECHNOSYNTHESE®
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API SN
JASO MA

ATV-UTV

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ιδανική λύση για οχήματα
All Terrain Vehicles (ATV) για
αγωνιστική οδήγηση και για έντονες
ψυχαγωγικές δραστηριότητες
•Εξασφαλίζει εύκολη εκκίνηση
• Βελτιωμένη αντοχή σε υψηλές
θερμοκρασίες και ακραίες συνθήκες
• Εξαιρετική προστασία του κιβωτίου
ταχυτήτων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ειδικά σχεδιασμένο για οχήματα Sideby-Side Vehicles (SSV / SxS) για sport
οδήγηση και έντονες ψυχαγωγικές
δραστηριότητες. • Καλύπτει τις
απαιτήσεις των κινητήρων Polaris για
ιξώδες SAE 50. • Βελτιωμένη απόδοση
κινητήρα και προστασία (αντοχή
λιπαντικής μεμβράνης, χαμηλές
εσωτερικές τριβές). • Εξαιρετική
προστασία από μηχανικές φθορές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σχεδιασμένο για οχήματα All-Terrain
Vehicles (ATV) και Utility Terrain
Vehicles (UTV), για ψυχαγωγική αλλά
και επαγγελματική χρήση.
• Βελτιωμένη αντοχή λιπαντικής
μεμβράνης.
• Εξασφαλίζει προστασία κινητήρα
και κιβωτίου ταχυτήτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΙΞΩΔΕΣ
10W40
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΟΡΥΚΤΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API SL
JASO MA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σχεδιασμένο για οχήματα
All-Terrain Vehicles (ATV) και
Utility Terrain Vehicles (UTV), για
επαγγελματική χρήση.
• Εξασφαλίζει προστασία κατά της
μηχανικής φθοράς σε κινητήρα και
κιβώτιο ταχυτήτων.

fun attitude
Snowmobile
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΙΞΩΔΕΣ
0W40
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ - ΕΣΤΕΡΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API SL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σχεδιασμένο για καλύτερη
απόλαυση σε χρήση off-road
και σε ακραίες συνθήκες.
• Εύκολη εκκίνηση σε πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες,
ακόμη και σε πολικές
θερμοκρασίες (έως -60°C /
-76°F). • Προσφέρει υψηλή
επιτάχυνση και άριστη
λειτουργία σε υψηλές
στροφές • Αποτρέπει την
ολίσθηση του συμπλέκτη κατά
την εκκίνηση.
• Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις
των κατασκευαστών για
τετράχρονους κινητήρες
snow mobile.

2t
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
TECHNOSYNTHESE® ΕΣΤΕΡΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API TC
JASO FC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σχεδιασμένο για να
αποδίδει σε sport οδήγηση
off-road. • Εύκολη εκκίνηση
σε χαμηλές θερμοκρασίες,
ακόμη και σε ακραίες
συνθήκες (έως -60°C /
-76°F). • Αποτελεσματικές
απορρυπαντικές και
διασκορπιστικές ιδιότητες
για άριστη καθαριότητα
σε έμβολο, κύλινδρο και
βαλβίδες. • Άμεση και
σταθερή ανάμιξη με καύσιμο.
• Μειωμένη εκπομπή καπνού.
• Κατάλληλο για δίχρονους
κινητήρες. • Για συστήματα
injection.

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - PERSONAL WaterCraft

4t

POWERJET

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΙΞΩΔΕΣ
10W40
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
TECHNOSYNTHESE®
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API SJ

2t

600 DI JET

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ - Ester ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
NMMA TC-W3,
Βιοδιασπασιμότητα: CEC
L-33-A-93 / OECD 301B

POWERJET

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σχεδιασμένο για να αποδίδει
σε sport οδήγηση off-road. •
Εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές
θερμοκρασίες, ακόμη και σε
ακραίες συνθήκες (έως -60°C
/ -76°F). • Αποτελεσματικές
απορρυπαντικές και
διασκορπιστικές ιδιότητες
για άριστη καθαριότητα
σε έμβολο, κύλινδρο και
βαλβίδες. • Άμεση και
σταθερή ανάμιξη με καύσιμο.
• Μειωμένη εκπομπή καπνού.
• Κατάλληλο για δίχρονους
κινητήρες.
• Για συστήματα injection.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Υπερπληροί την
προδιαγραφή NMMA TC-W3,
ως προς την καθαριότητα
του κινητήρα. • Μειωμένες
εναποθέσεις σε σύγκριση
με κοινά λιπαντικά.
Χαμηλή περιεκτικότητα σε
θεεική τέφρα. Μειωμένες
εναποθέσεις άνθρακα –
προστατεύει κινητήρα, μπουζί
και ελάσματα.
• Φιλικό προς το περιβάλλον 82% βιοδιασπώμενο.
• Άμεση και σταθερή ανάμιξη
με καύσιμο.
• Για συστήματα injection.

2t

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
TECHNOSYNTHESE®
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
NMMA TC-W3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σχεδιασμένο για υψηλής
απόδοσης δίχρονους
κινητήρες PWC.
• Προστασία κατά της
μηχανικής φθοράς.
Μειωμένη εκπομπή καπνού
και αποφυγή σχηματισμού
ιζημάτων.
• Άμεση και σταθερή ανάμιξη
με καύσιμο.
• Για συστήματα injection και
πρόμιξης (premix)

KART & MODELING

MICRO

2t

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ειδικά σχεδιασμένο για
δίχρονους κινητήρες
τηλεκατευθυνόμενων
μοντέλων: οχήματα, σκάφη,
αεροπλάνα,…
• Υψηλή αντοχή σε
μηχανικές καταπονήσεις και
προστασία των μηχανικών
τμημάτων του κινητήρα.
• Σταθερότητα κατά την
αποθήκευση ακόμη και σε
χαμηλές θερμοκρασίες.
• Άριστα αναμίξιμο με
νιτρομεθάνιο και μεθανόλη.
• Μόνο για συστήματα
πρόμιξης (premix).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

Kart Grand Prix
FACTORY LINE
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ - Ester
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
API TC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ειδικά σχεδιασμένο για
αγωνιστικούς κινητήρες gokart.
• Διατηρεί ιδανική λίπανση
κινητήρα σε ακραίες
συνθήκες – υψηλές στροφές
και θερμοκρασίες (έως
23,000 rpm).
• Εξασφαλίζει καθαρότερο
κινητήρα σε σύγκριση με
κοινά λιπαντικά δίχρονων
κινητήρων.
• Εγκεκριμένο από FIA & CIK.
• Μόνο για συστήματα
πρόμιξης (premix).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ENGINE CLEAN
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ειδικό πρόσθετο για χρήση πριν την
αλλαγή λιπαντικού. Καθαρίζει και
προστατεύει τον κινητήρα. Μειώνει την
κατανάλωση λιπαντικού και καυσίμου.
Βελτιώνει τη συμπίεση.

STABILIZER

Fuel system clean
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η τακτική χρήση προσφέρει βέλτιστη
απόδοση κινητήρα. Ισχυρή καθαριστική
δράση σε βαλβίδες, καρμπυρατέρ,
μπεκ και θάλαμο καύσης. Διατίθεται
σε 2 εκδόσεις: μία για scooter και μία
κατάλληλη για μοτοσυκλέτες.

Valve Expert
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρόσθετο συντήρησης καυσίμου
βενζίνης για προστασία από οξείδωση
(διαχείμαση, περιστασιακή οδήγηση).

Transoil Expert 10w40
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ TECHNOSYNTHESE®
ΙΞΩΔεσ 10W40
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μοναδική σύνθεση
συνθετικών βασικών λαδιών και ειδικών
πρόσθετων, ενισχυμένο με εστέρες.
Επιτρέπει την εύκολη αλλαγή ταχυτήτων
σε αντίξοες συνθήκες.

GEAR 300

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρόσθετο υποκατάστατο μολύβδου για
κινητήρες που απαιτούν καύσιμα που
περιέχουν μόλυβδο.

Transoil 10w30
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΙΞΩΔεσ 10W30
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Συνιστάται για
κιβώτια ταχυτήτων με υγρό συμπλέκτη.
Η υψηλής αντοχής λιπαντική μεμβράνη
προσδίδει μεγαλύτερη προστασία και
ομαλότερη αλλαγή ταχυτήτων. Αντοχή
σε ακραίες πιέσεις.

scooter gear
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ / ESTER
ΙΞΩΔεσ 75W90
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υγρό μετάδοσης
για αγωνιστικά κιβώτια και συστήματα
μετάδοσης υψηλής απόδοσης.
Περιέχει πρόσθετα υψηλής πίεσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΙΞΩΔεσ 80W90
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υγρό μετάδοσης
για 2-χρονους και 4-χρονους κινητήρες
scooter.
Υψηλής πίεσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

DOT 5.1

DOT 3&4
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υγρό φρένων αυξημένης
διάρκειας ζωής για υδραυλικά συστήματα
πέδησης και υδραυλικούς συμπλέκτες.
Μη σιλικονούχο.
Συνιστάται για συστήματα ABS.
Πολύ καλή θερμική αντοχή και σταθερότητα.

Fork Oil Expert
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΓΡΟ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ TECHNOSYNTHESE®
ΙΞΩΔΗ 5W, 10W, 15W, 20W
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υδραυλικό υγρό για όλα τα
είδη πιρουνιών, USD και συμβατικά. Προστατεύει τα υλικά στεγάνωσης. Ιδανική συμβατότητα με ελαστομερή. Σταθερές ιδιότητες σε
εκτεταμένο θερμοκρασιακό εύρος. Μεγάλο
βαθμό απόσβεσης και σημαντικά μειωμένες
εσωτερικές τριβές.

TECH Grease 300
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΡΑΣΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ TECHNOSYNTHESE®
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Γράσο πολλαπλών
χρήσεων, υψηλής απόδοσης. Άριστες
ιδιότητες σε υψηλές και χαμηλές
θερμοκρασίες. Ανθεκτικό στο νερό.
NLGI 2 – Υψηλής πίεσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Υγρό φρένων αυξημένης διάρκειας ζωής για υδραυλικά
συστήματα πέδησης και υδραυλικούς
συμπλέκτες. Μη σιλικονούχο.
Συνιστάται για συστήματα ABS. Πολύ
καλή θερμική αντοχή και σταθερότητα.

MOTOCOOL EXPERT
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΨΥΚΤΙΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προστατεύει το σύστημα ψύξης από παγετό (-37°C/-35°F)
και τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα
από διάβρωση. Παρέχει άριστη θερμική
αγωγιμότητα και βελτιώνει την ψύξη του
κινητήρα. Το υψηλό σημείο βρασμού
αποτρέπει την υπερθέρμανση του κινητήρα: 135°C / 275°F (1,5 bar). Συμβατό
με υλικά στεγάνωσης, ελαστομερή και
πλαστικά μέρη. Έτοιμο για χρήση.

TOP Grease 200
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΡΑΣΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Γράσο υψηλής
απόδοσης. Καλές ιδιότητες σε χαμηλές
θερμοκρασίες. Ανθεκτικό στο νερό.
NLGI 2 – Υψηλής πίεσης.

FOGGING OIL
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προστατεύει τα μέρη του κινητήρα από τη σκουριά και τη διάβρωση.
Κατάλληλο για 2-χρονους και 4-χρονους κινητήρες που λειτουργούν εποχιακά ή
περιστασιακά και που διατηρούνται στάσιμοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

E1

E2

WASH & WAX MOTO WASH

E3
WHEEL CLEAN

E5

E4
PERFECT SEAT

SHINE & GO

E6
CHROME & ALU
POLISH

E7

E8

E9

INSECT
REMOVER

SCRATCH
REMOVER

WASH & WAX
SPRAY

E10

E11

SHINE & GO MATTE SURFACE
SPRAY
CLEAN

εξωτερικεσ επιφανειεσ

Για την συντήρηση των εξωτερικών επιφανειών, η Motul
διαθέτει 11 προϊόντα για τον καθαρισμό και την προστασία
όλων των τύπων των επιφανειών της μοτοσυκλέτας ή του
οχήματος Powersport – κάθε ένα από αυτά έχει σχεδιαστεί για
να συνδυάσει την ευκολία και με την αποτελεσματικότητα.

M4

HANDS CLEAN

E8 S CRATCH REMOVER
E5 S HINE & GO
E10 SHINE & GO SPRAY
E11 MATTE SURFACE

E7 INSECT REMOVER

CLEAN

E6 CHROME & ALU
POLISH

E1 WASH & WAX
E9 WASH & WAX SPRAY
P2 BRAKE CLEAN
C1 CHAIN CLEAN
C2 CHAIN LUBE ROAD
C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE
C5 CHAIN PASTE

P1 CARBU CLEAN
E3 WHEEL CLEAN

συντηρηση αλυσιδασ

Η συντήρηση της αλυσίδας μεγαλώνει την διάρκεια ζωής
της, μειώνει τριβές και φθορές, αυξάνει την απόδοση και
προστατεύει από την διάβρωση. Η Motul έχει σχεδιάσει 5
προϊόντα για την καθαριότητα και την λίπανση όλων των
τύπων των αλυσίδων μοτοσυκλετών και οχημάτων Powersport,
ανάλογα με την χρήση τους. Όλα τα προϊόντα είναι συμβατά
με συμβατικές αλυσίδες και με O-RING, X-RING, Z-RING.

C1

C2

C3

C4

C5

CHAIN CLEAN

CHAIN LUBE
ROAD

CHAIN LUBE
OFF ROAD

CHAIN LUBE
FACTORY LINE

CHAIN PASTE

CARBU CLEAN

BRAKE CLEAN

TYRE REPAIR

E.Z.LUBE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
φροντιδα εξοπλισμου

Για την συντήρηση και φροντίδα των αναβατών
και του εξοπλισμού τους, η Motul έχει σχεδιάσει
4 πρακτικά και αποδοτικά προϊόντα για την
καθαριότητα και προστασία του κράνους, του
δερμάτινου εξοπλισμού και τα χέρια.

M1

M2

M3

M4

HELMET &
VISOR CLEAN

HELMET
INTERIOR CLEAN

PERFECT
LEATHER

HANDS
CLEAN

M1 H
 ELMET & VISOR
CLEAN

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ μηχανικων
τμηματων

M2 H
 ELMET INTERIOR
CLEAN

Για τα μηχανικά τμήματα της μοτοσυκλέτας
και των οχημάτων Powersport, η Motul έχει
σχεδιάσει εξειδικευμένα προϊόντα για την
καθαριότητα, τη λίπανση, την προστασία και
τη συντήρηση.

M3 P ERFECT

LEATHER

P4 E.Z. LUBE

E4 PERFECT SEAT

E2 MOTO WASH
E9 WASH & WAX SPRAY

A1
A2
AIR FILTER CLEAN AIR FILTER
OIL SPRAY

A3
AIR FILTER OIL

P1

P2

P3

P4

CARBU CLEAN

BRAKE CLEAN

TYRE REPAIR

E.Z.LUBE

C1 CHAIN CLEAN
C3 CHAIN LUBE OFF ROAD
A1 AIR FILTER CLEAN
A2 AIR FILTER OIL SPRAY
A3 AIR FILTER OIL

P3 TYRE REPAIR

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΑΕΡΟς

Η σωστή συντήρηση του φίλτρου αέρα, αυξάνει την
απόδοση και μεγαλώνει την διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Η Motul προτείνει την χρήση 3 ειδικά σχεδιασμένων
προϊόντων για την καθαριότητα, τη λίπανση και την
προστασία όλων των φίλτρων αέρα αφρού.
P1

P2

P3

P4

CARBU CLEAN

BRAKE CLEAN

TYRE REPAIR

E.Z.LUBE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ MOTUL
Άμεση, αξιόπιστη και ενημερωμένη εφαρμογή:
O Σύμβουλος Λίπανσης της Motul για αυτοκίνητα, οχήματα μεσαίου
και μεγάλου κυβισμού, φορτηγά / λεωφορεία, αγροτικά μηχανήματα,
μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής και κλασσικά / ιστορικά οχήματα.
Μία online εφαρμογή που προσδίδει σιγουριά στην
επιλογή των λιπαντικών για κάθε τύπου οχήματος,
με βάση την κατηγορία, τον κατασκευαστή
και το μοντέλο και ταυτόχρονα πληροφορίες
για τα επιλεγμένα προϊόντα.
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Από την κεντρική σελίδα της Motul www.motul.com
έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες
από οπουδήποτε και κάθε στιγμή.

motul.gr
@motul
motul.greece

motul
Κ. Χαμπής & ΣΙΑ Α.Ε.

Αθήνα: Μ.Ψελλού 2, Ίλιον Αττικής • Tηλ. 210 5769108 • e-mail: motul_ath@hambis.gr

Κ. Χαμπής Α.Ε.

Θεσ/νίκη: Ακαδήμου 37, Εύοσμος • Tηλ. 2310 778123 • e-mail: motul@hambis.gr

