
MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
synteettinen moottoriöljy nelitahtisille moottoripyörille

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 on huippulaadukas moottoripyörien moottoriöljy, joka on tuotettu
synteettisestä perusöljystä ja jolla on erinomaiset virtausominaisuudet. MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
-öljyn synteettinen perusöljy kestää kaikki voimakkaat lämpökuormat ja mekaaniset leikkausvoimat, minkä vuoksi
öljy antaa erinomaisen suojan tehokkaiden moottoripyörien moottoreille, jotka toimivat suurilla kierrosnopeuksilla.
Erinomaisen kulutuskestävyytensä lisäksi MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 pitää puhtaana myös
helpoimmin jäämiä keräävät palokammion osat (männänrenkaiden urat), sekä öljykanavat ja öljyjäähdyttimen. MOL
Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 -moottoriöljyn koostumus takaa riittävän voitelun myös äärimmäisissä
olosuhteissa toimiville moottorin osille.

Käyttö

Ilma- tai vesijäähdytteiset moottoripyörät

Moottoripyörät, joissa on erillinen tai integroitu vaihteisto

Kuiva- ja märkäkytkimellä varustetut moottoripyörät

Sekä katalysaattorilliset että katalysaattorittomat moottoripyörät

Ilma- tai vesijäähdytteiset moottoripyörät

Moottoripyörät, joissa on erillinen tai integroitu vaihteisto

Kuiva- ja märkäkytkimellä varustetut moottoripyörät

Sekä katalysaattorilliset että katalysaattorittomat moottoripyörät

Ominaisuudet ja edut

Erinomainen leikkausstabiiliusSäilyttää erinomaiset ominaisuutensa pitkäaikaisesti myös suurten
kuormitusten ja leikkausvoimien alaisuudessa

Säilyttää erinomaiset ominaisuutensa pitkäaikaisesti myös suurten
kuormitusten ja leikkausvoimien alaisuudessa

Erinomainen leikkausstabiilius

Korkea viskositeetti-indeksiMatala tarvittava vääntömomentti kylmäkäynnistyksessä ja vakaa
voiteluainekalvo korkeissa lämpötiloissa

Matala tarvittava vääntömomentti kylmäkäynnistyksessä ja vakaa
voiteluainekalvo korkeissa lämpötiloissa

Korkea viskositeetti-indeksi

Suuri käyttöviskositeettiVähentää öljynkulutusta ja parantaa moottorin sisäistä tiiviyttäVähentää öljynkulutusta ja parantaa moottorin sisäistä tiiviyttäSuuri käyttöviskositeetti

Erinomaiset kitkaominaisuudetOikea momentin välittyminen kytkinlevyjen välilläOikea momentin välittyminen kytkinlevyjen välilläErinomaiset kitkaominaisuudet

Huipputasoinen puhdistava
vaikutus
Takaa jatkuvasti männän ja palokammion puhtauden ja
männänrenkaiden vapaan liikkeen

Takaa jatkuvasti männän ja palokammion puhtauden ja
männänrenkaiden vapaan liikkeen

Huipputasoinen puhdistava
vaikutus

Tekniset tiedot ja hyväksynnät

Viskositeettiluokitus: SAE 5W-60
API SN
JASO MA2

API SN
JASO MA2

Ominaisuudet

Ominaisuudet Tyypilliset arvot

0,852Tiheys 15 °C:ssa [g/cm3]

152,5Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa [mm2/s]

23,9Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa [mm2/s]

188Viskositeetti-indeksi

-36Jähmepiste [°C]

230Leimahduspiste (Cleveland) [°C]

7,2Emäsluku (BN) [mg KOH/g]

Taulukossa mainitut ominaisuudet ovat tuotteen tyypillisiä arvoja, eikä niitä pidä tulkita määräyksiksi.

Valmistaja ja jakelija: MOL-LUB Ltd.
Sähköposti: lubricants@mol.hu Web: mollubricants.com
Tekninen palvelu: H-1117 Neumann János u. 1/E.
Puh: + 36 (1) 464 0236  Sähköposti: lubtechdesk@mol.hu
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MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
synteettinen moottoriöljy nelitahtisille moottoripyörille

Säilytys- ja käsittelyohjeet

Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa, jossa on riittävä ilmanvaihto.
Eristettävä avoimista liekeistä ja muista sytytyslähteistä.
Suojattava suoralta auringonvalolta.
Tuotteen kuljetuksen, säilytyksen ja käytön aikana on noudatettava mineraaliöljyjä koskevia työturvallisuus- ja
ympäristönsuojelumääräyksiä.
Lisätietoja on tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.
Moottoriöljyt ovat valmiita voiteluainevalmisteita, joissa lisäaineet ovat tarpeettomia ja saattavat aiheuttaa ennalta
arvaamattomia haittavaikutuksia.
Valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa tällaisista mahdollisista vahingoista.
Alkuperäisessä astiassa suositelluissa säilytysolosuhteissa: 60 kuukautta
Suositeltu säilytyslämpötila: max. 40°C
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