
Опис
Сучасна повністю синтетична моторна олива. 
Забезпечує максимальну продуктивність і захист 
двигуна при будь-яких умовах експлуатації. 
Забезпечує оптимальне змащування, відмінну чистоту 
двигуна, правильні фрикційні характеристики, 
мінімальне зношення, легке перемикання передач, 
сумісна з «мокрим» зчепленням. Робить комфортним 
управління технікою. Протестована на двигунах з 
каталізаторами.

Властивості
- перевірено на каталізаторах
- оптимальна стабільність до старіння
- відмінна чистота мотора
- гарантує низьке споживання оливи
- оптимальне змащення при всіх умовах 
   застосування
- чудова стабільність до зсуву
- відмінно підходить для "мокрого" зчеплення
- відмінний захист від зношення

Специфікації та допуски 
API SN Plus ∙ JASO MA2

Технічні дані 
Клас в'язкості по SAE 5W-40

SAE J300
Густина при 15°C 0,845 г/см³

DIN 51757
В'язкість при 40°C 84.0 мм²/с 

ASTM D 7042-04
В'язкість при 100°C 13,8 мм²/с 

ASTM D 7042-04
В'язкість при -35°C (MRV)               <= 60000 мПа•c

ASTM D4684
<= 6600 мПа•c
ASTM D5293

В'язкість при -30 °C (CCS)

Індекс в'язкості 170
DIN ISO 2909

HTHS при 150 °C >= 3,5 мПа•c
ASTM D5481

Температура застигання -45 °C
DIN ISO 3016

Втрати на випарування 
(по Noack)

6.0 %
CEC-L-40-A-93

Температура спалаху 230 °C
DIN ISO 2592

Технические данные
Загальне лужне число        7,0 мг KOH/г

DIN ISO 3771
Сульфатна зола 0,8 г/100г DIN 

51575
Колір по шкалі (ASTM) L2,0

DIN ISO 2049

Сфера застосування
Розроблено для 4-х тактних двигунів з повітряним і 
водяним охолодженням, що експлуатуються в 
екстремальних умовах. Для спортивного 
використання. Підходить для двигунів з "сухим" і 
"мокрим" зчепленням.

Застосування
Дотримуйтеся приписів виробників техніки. 
Увага: оптимальна ефективність досягається при 
використанні продукту без змішування з 
аналогічними оливами.

Доступні фасовки
1 л пластикова каністра 2592

BOOKLET
4 л пластикова каністра 1685

BOOKLET
4 л пластикова каністра 8070

D-RUS-UA
2720
D-GB-I-E-P

20 л пластикова каністра

60 л металева бочка 2593
D-GB

205 л металева бочка 2594
D-GB

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна використовуватися 
як обов'язкова рекомендація.
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Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 
Ulm-Lehr

А/С 2829
89018 Ульм
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна горяча лінія: 0800/8323230 
технічна горяча лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




