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MOTUL 5100 4T 10W40 4L
Olej silnikowy Motul z serii 5100 to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych pozycji w całej ofercie sklepu Petrostar.
Półsyntetyczny olej  do motocykli  na bazie estrów. Wzmocniony estrowymi bazami olejowymi w celu zapewnienia
doskonałej ochrony przeciw zużyciu podzespołów silnika i skrzyni biegów i podniesienia trwałości jednostki napędowej.
Wzmocniona odporność filmu olejowego w wysokich temperaturach gwarantuje niezawodność silnika. Polecany do
silników o wysokich osiągach.

Olej  Technosynthese® –  Ester  Technology  –  Spełnia  wymagania  producentów  motocykli.  Wysoka  odporność  na
ścinanie. Łagodna zmiana biegów. Spełnia wymagania JASO MA2 - doskonała praca mokrego sprzęgła. Odpowiedni do
motocykli z katalizatorami. Poleca: Petrostar Warszawa.

Nazwa:
MOTUL 5100 4T 10W40 - 4L

Zalecane wymagania i normy:
API SG/SH/SJ/SL/SM

NORMY JASO:
JASO MA2 M033MOT112

ZASTOSOWANIE:
Motocykle  używane  w  ruchu  ulicznym,  pojazdy/motocykle  terenowe,  enduro,  trial.  Motocykle  z  silnikami
czterosuwowymi, z /bez zintegrowanej skrzyni biegów, z suchym/mokrym sprzęgłem; silnik spełniające normy EURO 2
lub EURO 3, wyposażone w katalizator, wtryskiwacz powietrza.
Przeznaczony do motorów wyposażonych w silniki 4-suwowe, ze zintegrowaną (lub nie) skrzynią biegów oraz mokrym
lub suchym sprzęgłem. Odpowiedni do nowoczesnych układów katalitycznych.
 



Inne: motocykle bez katalizatora, skutery, ATV.

Olej  półsyntetyczny na bazie estrów zapewnia prawidłową ochronę i  przedłużą żywotność przekładni.  Olej  tworzy
warstwę ochronną odporną na działanie wysokich temperatur.
Niska  zawartość  fosforu  i  siarki  wpływa na  efektywne działanie  katalizatora.  Ulepszona praca  mokrego sprzęgła
potwierdzona normą JASO MA2.
 

W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
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
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka

