
Descrição
Óleo para motores de alto rendimento 100% sintético.
Garante a potência e protecção máximas do motor
sob todas as condições de funcionamento. Garante
certamente também uma lubrificação ideal, uma lim-
peza do motor excelente, valores de fricção extraordi-
nários e um desgaste mínimo, assim como formação
de fumo mínima. Desta forma, a condução torna-se
muito mais agradável. Testado para catalisadores.
Aprovado para corridas.

Características
elevada protecção contra o desgaste-
impede a formação de depósitos-
combustão sem resíduos-
altamente estável a nível térmico-
boa protecção contra a corrosão-
automistura-

Especificações e autorizações:
API TC ∙ Husqvarna ∙ ISO L-EGD ∙ JASO FD

Dados técnicos
Densidade a 15°C 0,875 g/cm³

DIN 51757
Viscosidade a 40°C 50 mm²/s

ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C 9,1 mm²/s

ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade 165

DIN ISO 2909
Ponto de fluidez -48 °C

DIN ISO 3016
Ponto de inflamação 98 °C

DIN ISO 2592
Índice de base total 2,3 mg KOH/g

DIN ISO 3771
Cinza de sulfato 0,15 g/100g

DIN 51575
Côr / aspecto rot / red

Campos de utilização
Desenvolvido especialmente para motores a 2 tem-
pos com refrigeração por ar e água submetidos a
condições de funcionamento extremas em todo-o-
terreno. Para a condução desportiva. Adequado para
motocicletas de enduro e motocross, assim como
quads, SxS e motos de neve com lubrificação separa-
da e por mistura. Automistura. Relação de mistura de
até 1:100 de acordo com as prescrições de utilização.

Utilização
Em caso de lubrificação por mistura, deitar o conteú-
do da lata no depósito de combustível e reabastecer
de combustível de acordo com a relação de mistura. A
mistura ocorre por acção própria. Em caso de lubrifi-
cação separada, deitar o conteúdo da lata no depósi-
to de óleo. O óleo é misturado com o combustível
através de um dispositivo de dosagem.

Embalagens disponíveis
1 l Jerrycan plástico 3063

BOOKLET
4 l Jerrycan plástico 3064

BOOKLET

A nossa informação baseia-se em estudos cui-
dadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.
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Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr
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89018 Ulm
Alemanha

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
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Serviço de hotline: 0800/8323230
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