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MOTOROVÝ OLEJ SNOWMOBIL 2T SYNTHETIC 
Snowmobil Motoroil Synthetic 2T 

POPIS Plně syntetický dvoutaktní motorový olej s obsahem moderních, speciálně vybra-
ných, vysoce jakostních aditiv. Splňuje nejvyšší požadavky v oblasti dvoutaktních 
motorových olejů. Olej je vhodný pro vzduchem i vodou chlazené motory s oddě-
leným mazáním nebo mazáním palivovou směsí. Zajišťuje optimální mazání a tím 
i chod motoru s nízkým opotřebením za všech provozních podmínek, a to i za ex-
trémně nízkých teplot. Spalování bez zbytků udržuje motor optimálně čistý a chrá-
něný proti opotřebení. Podle pokynu výrobce vozidla lze tento dvoutaktní motorový 
olej použít pro směšovací poměr až do hodnoty 1:100. Olej je samomísitelný. 

VLASTNOSTI - zabraňuje tvorbě usazenin 
- vysoká ochrana před opotřebením 

 - dobrá ochrana před korozí 
 - bezezbytkové spalování 
 - samomísitelný 

- vysoká teplotní stabilita 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ API TC ● ISO L-EGD ● JASO FD 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +15 °C : 0,875 g/cm3 DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 50,0   mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 9,1   mm2/s ASTM D 7042-04 
 Index viskozity : 165  DIN ISO 2909 
 Bod tuhnutí : -48  °C DIN ISO 3016 
 Bod vzplanutí : +98 °C DIN ISO 2592 
 Číslo celkové alkality : 2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771 
 Sulfátový popel : 0,15 g/100 g DIN 51575 
 Barva / vzhled : červená 

OBLAST POUŽITÍ  Speciálně vyvinutý motorový olej pro použití ve vzduchem i vodou chlazených 
dvoutaktních motocyklových motorech sněžných skútrů. Dále se dobře hodí pro 
použití v E-Tec motorech. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Pro mazání palivovou směsí 
Přiměřené množství oleje nalít do palivové nádrže a doplnit benzinem ve stanove-
ném směšovacím poměru. K promíchání oleje s benzinem dojde samovolně. 

 Pro oddělené mazání 
Olej nalít do olejové nádrže. Olej bude automaticky přimícháván do benzinu dáv-
kovacím zařízením ve stanoveném poměru. 

Dodržet směšovací poměr s benzinem stanovený výrobcem motoru sněž-
ného skútru! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastový kanystr Obj. č. 2301 GB-FIN-S-N 
 4 l plastový kanystr Obj. č. 2302 GB-FIN-S-N 
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