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MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE HD-CLASSIC SAE 50 
STREET 
Motorbike HD-Classic SAE 50 Street 

POPIS Jednorozsahový motorový olej přizpůsobený pro použití v klasických motocyklech. 
Speciálně je doporučený pro motocykly značky Harley-Davidson. Vysoká odolnost 
proti opotřebení a vynikající ochrana proti korozi. Absolutní odolnost proti odstři-
žení mazacího filmu. Zajišťuje klidný běh motoru a jeho dlouhou životnost. Dispo-
nuje nízkou ztrátu odpařováním a snižuje spotřebu oleje. 

VLASTNOSTI - velmi dobré disperzantní vlastnosti 
- vysoká ochrana proti opotřebení 

 - výtečný čisticí účinek 
 - vysoká střihová stabilita 
 - optimální odolnost proti stárnutí 
 - zaručuje nízkou spotřebu oleje 
 - nízká ztráta odpařováním 

- stabilní mazacího film 
- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ API SG 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje SAE (motorové) : 50  SAE J300 
 Hustota při +15 °C : 0,900 g/cm3 DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 225,0   mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 20,2   mm2/s ASTM D 7042-04 
 Index viskozity : 105  DIN ISO 2909 
 Bod tuhnutí : -18  °C DIN ISO 3016 
 Bod vzplanutí : +250 °C DIN ISO 2592 
 Ztráta odpařením (Noack) : 4,0 % CEC-L-40-A-93 
 Číslo celkové alkality : 11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771 
 Sulfátový popel : 1,2 g/100 g DIN 51575 
 Barevné číselné označení (ASTM) : L 4,5  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Motorový olej vhodný do čtyřtaktních motorů motocyklů, speciálně pro značku Har-
ley-Davidson. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.  

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastový kanystr Obj. č. 1572 D-BOOKLET 
 4 l plastový kanystr Obj. č. 1230 D-BOOKLET 
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