
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Moto 2T

sintetično motorno olje za dvotaktne motocikle

Prednosti izdelka

- sintetično olje za dvotaktne motorje
- preprečuje, da se vžigalne svečke zamažejo
- zagotavlja čistost motorja
- zmanjšuje obrabo
- zmanjšuje emisije izpušnih plinov

Uporabe

Motorno olje MOL Dynamic Moto 2T zaradi svoje sestave (posebna sintetična bazna olja in kompleksni sistem
dodatkov) nudi varno mazanje in čistost dvotaktnih motorjev tudi v ekstremnih vremenskih in delovnih pogojih.

Posebej priporočljivo za:
- dvotaktne motocikle z visoko specifično izhodno močjo,
- nove in stare modele mopedov in skuterjev z dvotaktnimi motorji,
- dvotaktno vrtno opremo na zračno hlajenje: rotacijski okopalniki, motorne kosilnice, motorne kose, motorji verižnih
žag in generatorji

Uporaba MOL Dynamic Moto 2T ni priporočljiva v dvotaktnih motorjih z mešanim sistemom mazanja, ki delujejo na
bioetanolna (E85) goriva.

Specifikacije in odobritve

API TC
JASO FD
Piaggio
Husqvarna
ISO-L-EGD

Opis izdelka

MOL Dynamic Moto 2T je vrhunsko sintetično olje za dvotaktne motorje, ki ustrezajo najvišjim japonskim in evropskim
nivojem učinkovitosti delovanja.
Zaradi termično stabilnega sintetičnega olja nudi zadostno mazanje za zračno hlajene dvotaktne motorje z visoko
specifično izhodno močjo in preprečuje nastanek usedlin ter obrabo motornih delov.
Zahvaljujoč izjemnemu čistilnemu učinku preprečuje zaprtje izpušne odprtine in da se vžigalne svečke zamažejo.
Visoko obremenjene motorne dele ohranja (bati in batni obročki) čiste, s tem pa se posledično podaljša življenjska
doba motorja.
Z uporabo tega izdelka se bodo zmanjšali izpušni plini in emisije nevarnih snovi dvotaktnega motorja.
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AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Moto 2T

sintetično motorno olje za dvotaktne motocikle

Običajne lastnosti

Običajne vrednostiLastnosti

0,852Gostota pri 15 °C [g/cm3]

48,5Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

8,2Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm2/s]

-42Točka tečenja [°C]

95Plamenišče (Cleveland) [°C]

0,12Sulfatni pepel [masa %]

Karakteristike v tabeli so običajne vrednosti izdelka in ne predstavljajo specifikacije.

Navodila za shranjevanje in ravnanje

V originalni embalaži pod priporočenimi pogoji shranjevanja: 60 meseci
Nevarnost vnetljivosti: IIIB
Priporočena temperatura skladiščenja: max. 40°C
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