
MOTUL 300V 4T 10W40 4L + FILTR
Prosimy o podanie modelu filtra. W przypadku nie podania modelu

filtr zostanie wysłany losowo!

Olej w pełni syntetyczny na bazie podwójnych estrów
Olej zawiera specjalne dodatki zapewniające doskonałą ochronę zębatek

Przeznaczony głównie do motocykli z wysilonymi silnikami czterosuwowymi o wysokich osiągach, motocykle wyścigowe
cross, enduro, super sporty, nakedy i inne, których silniki pracują w szerokim zakresie temperatur i obrotów

Spełnia wszystkie normy powyżej wymaganych standardów
Referencje: Alstare Word SuperSport, National Moto Endurance, Suzuki Word MX

 
Zastosowanie:

Technologia podwójnych estrów umożliwia zwiększenie mocy silnika o 3%. Testy tribologiczne wykazały niski
współczynnik tarcia badanych polimerów i złożonych estrów. Niski współczynnik tarcia zmniejsza tarcie wewnątrz

silnika, a w konsekwencji zwiększa jego moc.
Ochrona silnika: 0% ubytków potwierdzone testem Boscha ASTM D6278

Ochrona skrzyni biegów: odporność zwiększona o 66%, potwierdzone 20- godzinnym testem KRL (CECE L-45-A-99) –
test smarów skrzyń biegów, 10 razy dokładniejszy od testu Boscha.
Dodatkowa moc na tylnym kole: ulepszona praca mokrego sprzęgła.

Olej nadaje się do wszystkich pojemności silników, do użytku w ruchu miejskim i poza miejskim oraz na drogi
nieutwardzone

Pojazdy/motocykle terenowe, enduro, trial
Motocykle z silnikami czterosuwowymi, z /bez zintegrowanej skrzyni biegów, z suchym/mokrym sprzęgłem

Silniki spełniające normy EURO 2 lub EURO 3, wyposażone w katalizator, wtrysk paliwa
Ulepszona praca mokrego sprzęgła potwierdzona oraz sprawdzona testem JASO T904

 
FILTR GRATIS

Do zakupionego w tej aukcji oleju otrzymają Państwo FILTR MOTOFILTRO z poniższej listy GRATIS. Prosimy
o określenie który filtr Państwo wybierają lub o podanie marki, modelu , rocznika i pojemności silnika

motocykla. Nasz pracownik dobierze właściwy filtr.
 

MOTOFILTRO:
-204
-138
-303
-145

W asortymencie



Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

W tej części naszego sklepu znajdziesz oleje francuskiej marki Motul, która już od ponad 160 lat dostarcza swoim
klientom,  płyny  eksploatacyjne  do  samochodów.  Marka  znana  jest  z  innowacyjnych  rozwiązań,  które  pomagają
w dbaniu o prawidłową pracę silnika oraz skrzyni biegów. Jeżeli zależy Ci na długiej i bezproblemowej eksploatacji
samochodu, sprawdź produkty Motul.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer

