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Con complimenti
Προτείνονται φιλικά από

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm
Germany
Phone: +49 731 14 20-0
Fax: +49 731 14 20-75
Service Hotline: 0800 8 32 32 30
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.de

Si escludono responsabilità 
dovute ad errori di stampa. 
Salvo modifiche tecniche.

Χωρίς ευθύνη για τυχόν λάθη 
εκτύπωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα 
τεχνικών τροποποιήσεων.

Trovate l’olio che fa 
per voi con il vostro 

smartphone:

Εδώ θα βρείτε το 
σωστό λάδι κινητήρα:



Tutto per 
la motocicletta
Τα πάντα για 
τη μοτοσικλέτα

MOTORBIKE



Le motociclette sono macchine ad alte prestazioni. Anche nell’impiego 
quotidiano sono esposte a sollecitazioni estreme: dalla guida con continue 
fermate e ripartenze all’uso alla massima potenza a elevatissimo numero 
di giri.
Le moto lavorano in condizioni che richiedono l’utilizzo di prodotti svilup-
pati appositamente per le motociclette. I prodotti LIQUI MOLY soddisfano 
i severissimi requisiti di questo settore sono sempre aggiornati alle più 
recenti tecnologie. Essi garantiscono più sicurezza, una lunga durata del 
motore e, quindi, meno pensieri e più piacere nella guida della motocicletta.
I nostri prodotti Bike Cleaner e Chain Lube sono biodegradabili. Gli oli 
sintetici riducono il consumo di olio. I nostri contenitori in plastica sono 
prodotti esclusivamente in PE riciclabile e il nostro sistema di smalti-
mento dell’olio esausto è esemplare. Per LIQUI MOLY la protezione 
dell’ambiente ha un valore fondamentale.

Οι μοτοσικλέτες είναι μηχανές υψηλών επιδόσεων. Ακόμη και σε καθημε-
ρινή χρήση είναι εκτεθειμένες σε ακραίες καταπονήσεις. Από «σταμάτα-
ξεκίνα» από φανάρι σε φανάρι έως το τέρμα γκάζι σε πολύ υψηλές στροφές.
Οι μοτοσικλέτες λειτουργούν υπό συνθήκες, που απαιτούν τη χρήση προϊό-
ντων ειδικά εξελιγμένων για αυτές. Τα προϊόντα LIQUI MOLY καλύπτουν τις 
αυστηρότερες απαιτήσεις και είναι πάντα στο υψηλότερο επίπεδο της τε-
χνολογίας. Φροντίζουν για μεγαλύτερη ασφάλεια και διάρκεια ζωής του 
κινητήρα, προσφέροντας περισσότερα «ανέμελα» χιλιόμετρα.
Τα προϊόντα μας, Bike Cleaner και Chain Lube είναι βιοδιασπώμενα. Τα 
συνθετικά λιπαντικά μειώνουν την κατανάλωση λιπαντικού. Τα πλαστικά 
μας δοχεία είναι αποκλειστικά από ανακυκλώσιμο PE και η φιλοσοφία της 
εταιρείας μας για τη διάθεση παλαιών λιπαντικών είναι προς μίμηση. Η 
προστασία του περιβάλλοντος για τη LIQUI MOLY έχει μεγάλη αξία.

Ora tutte le taniche da 
1 litro sono dotate di 
beccuccio versatore!

Τώρα όλα τα 
δοχεία 1 λίτρου με 
ενσωματωμένο 
στόμιο πλήρωσης 
λιπαντικού!



Motorbike Additivo Olio 
per Motociclette
Con antiattrito MoS2. Riduce l’usu-
ra (scientificamente provato). Per-
tanto, estende la durata di servizio 
del motore. Il motore è più effi-
ciente e riduce il consumo di olio e 
carburante. Maggiore linearità del 
motore, meno guasti. Per tutti i 
motori a 4 e 2 tempi con lubrifica-
zione separata e miscelata.

Motorbike  
4T Bike-Additive
Disgrega i residui nelle valvole e 
nella camera di combustione. Man-
tiene il motore pulito e migliora le 
prestazioni del motore. Riduce il 
consumo di benzina e dei gas di 
scarico e, pertanto, è ecocompati-
bile. Eccellente anticorrosivo an-
che quando l’olio motore viene con-
servato per la stagione invernale. 
Testato per la compatibilità con i 
convertitori catalitici.

ADDITIVI 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Motorbike 
Πρόσθετο λιπαντικού
Προστασία κινητήρα από φθορές 
με βάση το διθειούχο μολυβδαίνιο 
(MoS2). Επιστημονικά αποδεδειγ-
μένη μείωση των φθορών. Παρα-
τείνει τη διάρκεια ζωής του κινη-
τήρα. Ο κινητήρας λειτουργεί πιο 
ομαλά, η κατανάλωση λιπαντικού 
και καυσίμου μειώνεται. Αυξάνει 
την αθόρυβη λειτουργία του κινη-
τήρα και μειώνει τις δυσλειτουρ-
γίες. Για όλους τους τετράχρονους 
και δίχρονους κινητήρες με απευ-
θείας μίξη ή αυτόματο σύστημα 
λίπανσης.

Motorbike 
Πρόσθετο 4Τ-Bike
Αυξάνει την απόδοση του κινητή-
ρα. Απομακρύνει τις επικαθήσεις 
από το σύστημα τροφοδοσίας, τις 
βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και 
από το θάλαμο καύσης και εμποδί-
ζει τον επανασχηματισμό τους. Με 
τον τρόπο αυτό μειώνεται και η κα-
τανάλωση καυσίμου. Προστατεύει 
από διάβρωση ολόκληρο το σύστη-
μα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πά-
γωμα του καρμπιρατέρ. Κατάλληλο 
και για καταλυτικούς κινητήρες.

 
125 ml, N. parte/Κωδικός: 1580

 
125 ml, N. parte/Κωδικός: 1581



Motorbike  
Speed Additive
Una moderna combinazione di so-
stanze attive prive di cenere attive 
miglioranti l’accelerazione e con 
proprietà detergenti, disperdenti 
e protettive. Basato sulle più mo-
derne tecnologie per additivi e car-
buranti, soddisfa i requisiti degli 
odierni motori, carburanti e con-
dizioni di esercizio. Assicura una 
guida più divertente consentendo 
di sfruttare tutta la potenza del 
motore. Il motore si avvia più facil-
mente e gira in modo più regolare.

Motorbike  
2T Bike-Additive
Disgrega i residui nei canali di  
entrata e di scarico nonché nei 
carburatori. Protegge l’impianto 
di alimentazione dalla corrosione. 
Favorisce bassi valori di scarico e 
riduce il consumo di benzina. Eco-
compatibile. Un motore più pulito 
è anche sinonimo di maggiori pre-
stazioni. Testato per la compatibi-
lità con i convertitori catalitici.

ADDITIVI 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Πρόσθετο  
Motorbike 2Τ-Bike
Αυξάνει την απόδοση του κινητή-
ρα. Απομακρύνει τις επικαθήσεις 
από το σύστημα τροφοδοσίας, κα-
θώς και από τους αυλούς εισαγω-
γής και εξαγωγής και εμποδίζει 
τον επανασχηματισμό τους. Προ-
στατεύει από διάβρωση ολόκληρο 
το σύστημα τροφοδοσίας. Κατάλ-
ληλο και για καταλυτικούς κινητή-
ρες. Οι εσωτερικά καθαρότεροι 
κινητήρες καταναλώνουν λιγότερο 
καύσιμο και έχουν μειωμένη εκ-
πομπή ρύπων.

Motorbike  
Speed Additive
Το πρόσθετο Motorbike Speed 
Additiv είναι ένας σύγχρονος συν-
δυασμός δραστικών ουσιών χωρίς 
τέφρα που βελτιώνουν την επιτά-
χυνση, καθαρίζουν και προστατεύ-
ουν τα υλικά κατασκευής. Με σύν-
θεση σύμφωνα με το υψηλότερο 
επίπεδο της τεχνολογίας πρόσθε-
των και καυσίμων, ικανοποιούν τις 
σύγχρονες απαιτήσεις των κινητή-
ρων, των υλικών και των συνθηκών 
λειτουργίας, φροντίζοντας για με-
γαλύτερη απόλαυση στην οδήγηση 
επιτυγχάνοντας βέλτιστη εκμε-
τάλλευση της ισχύος. Ο κινητήρας 
παίρνει ευκολότερα μπρος και λει-
τουργεί πιο αθόρυβα.

 
250 ml, N. parte/Κωδικός: 1582

 
150 ml, N. parte/Κωδικός: 3040



ADDITIVI 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Motorbike  
Engine Flush
Liquido detergente per l’elimina-
zione dei depositi dannosi all’in-
terno del motore. Scioglie i legan-
ti di morchia e vernici. Tutti i tipi di 
residui solubili e insolubili in olio 
vengono portati in sospensione ed 
eliminati dal circuito dell’olio al 
momento del cambio dell’olio. Il 
motore liberato dai depositi e dalle 
impurità e l’olio nuovo non conta-
minato da quello vecchio possono 
quindi essere sfruttati al massimo 
delle loro prestazioni.

Motorbike  
Stabilizzatore per Benzina
Conserva e protegge il carburante 
dall’invecchiamento e l’ossidazio-
ne. Impedisce la corrosione nell’in-
tero impianto carburante. Garan-
tisce una messa fuori servizio 
senza problemi di motociclette, 
scooter, quad, motoslitte e altri 
veicoli con motori a benzina a due 
e quattro tempi. Aumenta la sicu-
rezza di esercizio. Con effetto pro-
lungato.

Motorbike 
Σταθεροποιητής Βενζίνης
Συντηρεί και προστατεύει το καύ-
σιμο από τη γήρανση και την οξεί-
δωση. Εμποδίζει τη διάβρωση σε 
ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσί-
ας. Εξασφαλίζει αποτελεσματικό 
παροπλισμό μοτοσικλετών, μοτο-
ποδηλάτων, Quad, Snowmobile 
και λοιπών δίχρονων και τετρά-
χρονων βενζινοκινητήρων. Αυξά-
νει την ασφάλεια λειτουργίας. Με 
δράση μεγάλης διάρκειας.

Motorbike  
Engine Flush
Ειδικό πρόσθετο καθαρισμού του 
κυκλώματος λίπανσης και του κινη-
τήρα εσωτερικά. Τα υψηλής απόδο-
σης πρόσθετα διασποράς και καθα-
ρισμού που περιέχει, διαλύουν την 
«λάσπη» και τις κολλώδεις -ρητι-
νώδεις επικαθήσεις, ώστε αυτές να 
παρασυρθούν κατά το άδειασμα του 
παλαιού λιπαντικού. Ο «καθαρός» 
πλέον κινητήρας, χωρίς τις επιβα-
ρύνσεις αυτές, μπορεί να αναπτύξει 
πλέον την πλήρη ισχύ του.

 
250 ml, N. parte/Κωδικός: 3041

 
250 ml, N. parte/Κωδικός: 1657



Motorbike  
Detergente per Radiatore
Concentrato per la pulizia dei circu-
iti di raffreddamento. I depositi nel 
sistema di raffreddamento / riscal-
damento formano delle barriere 
che ostacolano lo scambio di calore, 
bloccano le valvole termostatiche 
e i meccanismi di regolazione. Tem-
perature troppo elevate del motore 
causano un funzionamento poco 
economico, con una forte usura e a 
elevato rischio di danneggiamen-
to. Il Motorbike Kühler Reiniger ri-
muove i depositi d’olio e calcarei, 
garantendo una temperatura e una 
sicurezza di esercizio del motore 
ottimali. Non contiene acidi e solu-
zioni alcaline aggressivi.

Motorbike  
Sigillante per Radiatore
Dispersione per il ripristino della 
tenuta degli impianti di raffredda-
mento ad acqua. Incrinature ca-
pillari e piccoli punti non a tenuta 
vengono ermetizzati in modo affi-
dabile. Il Motorbike Kühler Dichter 
può essere impiegato a scopo 
preventivo per garantire la massi-
ma efficacia degli interventi di ri-
parazione sull’impianto di raffred-
damento. La dispersione solida è 
stabilizzata in una fase disperden-
te liquida. 

Motorbike 
Καθαριστικό Ψυγείου
Το καθαριστικό ψυγείου Motorbike εί-
ναι ένα συμπυκνωμένο προϊόν για τον 
καθαρισμό κυκλωμάτων ψύξης. Επι-
καθήσεις στο σύστημα ψύξης / θέρ-
μανσης παρεμποδίζουν την εναλλαγή 
θερμότητας, βουλώνουν του θερμοστά-
τη και φρακάρουν μηχανισμούς ρύθ-
μισης. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες 
του κινητήρα αφήνουν τον κινητήρα να 
λειτουργεί αντιοικονομικά, με μεγάλες 
φθορές και μεγάλο κίνδυνο πρόκλη-
σης ζημιών. Το καθαριστικό ψυγείου 
Motorbike απομακρύνει επικαθήσεις 
που περιέχουν λάδια και άλατα ασβε-
στίου και φροντίζει για τέλεια θερμο-
κρασία του κινητήρα και ασφάλεια στη 
λειτουργία. Δεν περιέχει ισχυρά οξέα 
και αλκαλικά διαλύματα.

Motorbike 
Στεγανοποιητικό Ψυγείου
Το στεγανοποιητικό ψυγείου Mo tor-
bike είναι ένα ειδικό διάλυμα για τη 
στεγανοποίηση διαρροών σε κυ-
κλώματα ψύξης νερού. Στεγανοποιεί 
αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και 
μικρότερα σημεία διαρροών. Το στε-
γανοποιητικό ψυγείου Motorbike 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
προληπτικά για την αποφυγή κάθε 
είδους επισκευής σε κυκλώματα ψύ-
ξης. Το διάλυμα στερεών είναι στα-
θεροποιημένο σε υγρό φορέα.

 
150 ml, N. parte/Κωδικός: 3042

 
125 ml, N. parte/Κωδικός: 3043

ADDITIVI 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ



Motorbike 4T Synth  
5W-40 Race
Ottima lubrificazione persino in 
condizioni operative estreme. Par-
ticolarmente adatto per i motori 
ad alta velocità. Il gruppo Piaggio 
e l’Aprilia prescrivono lubrificanti 
con questa viscosità per i motocicli 
a partire dall’anno di produzione 
2010. Ideale anche per frizioni a 
bagno d’olio. Testato sui converti-
tori catalitici. Con ACEA A3, API SM, 
JASO MA2.

Motorbike 4T Synth  
10W-50 Race
Ottima lubrificazione persino in 
condizioni operative estreme. Par-
ticolarmente adatto per i motori 
ad alta velocità. Adatto per mac-
chine da strada e da corsa. Garan-
tisce una lubrificazione efficace 
alle temperature molto elevate. 
Ideale anche per frizioni a bagno 
d’olio. Con API SL, JASO MA2.

Motorbike 4T Synth  
5W-40 Race
Συνθετικό λιπαντικό υψηλών επι-
δόσεων, μελετημένο για χρήση  
σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους  
τετράχρονους κινητήρες. Ο όμιλος 
Piaggio καθώς και η Aprilia προδι-
αγράφουν στα μοντέλα από 2010 
και μετά λιπαντικό αυτού του ιξώ-
δους. Κατάλληλο για χρήση σε μο-
τοσικλέτες με υγρό ή ξηρό συ-
μπλέκτη, καταλυτικές και μη. Κατά: 
ACEA A3, API SM, JASO MA2.

Motorbike 4T Synth  
10W-50 Race
100 % συνθετικό λιπαντικό τετρά-
χρονων κινητήρων. Υψηλών επιδό-
σεων λιπαντικό για κινητήρες υψη-
λής απόδοσης, για κανονική και 
αγνωστική χρήση. Διασφαλίζει τέ-
λεια λίπανση ακόμα και σε αντίξο-
ες συνθήκες. Ιδιαίτερα κατάλληλο 
και για υγρούς συμπλέκτες. Υπερ-
καλύπτει τις προδιαγραφές των κα-
τασκευαστών. Κατά: API SL, JASO 
MA2.

1 l, N. parte/Κωδικός: 2592
4 l, N. parte/Κωδικός: 1685

1 l, N. parte/Κωδικός: 1502/27603

4 l, N. parte/Κωδικός: 1686

OLI MOTORE A 4 TEMPI STREET
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4Τ STREET
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Motorbike 4T Synth  
10W-60 Race
Olio per motore a 4 tempi ad ele-
vate prestazioni da usare in ambito 
sportivo. Testato sulle macchine 
da corsa. Per una lubrificazione 
ottimale in condizioni estreme. 
Massima protezione dall’usura. 
Per macchine da corsa e da stra-
da sottoposte a forte stress. Favo-
risce una pulizia eccezionale del 
motore. Con API SL, JASO MA2.

OLI MOTORE A 4 TEMPI STREET
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4Τ STREET

Motorbike 4T Synth  
10W-60 Race
Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό τε-
τράχρονων κινητήρων για αγωνιστι-
κή χρήση. Δοκιμασμένο στους αγώ-
νες. Παρέχει ιδανική λίπανση υπό 
ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Με 
τη μέγιστη δυνατή προστασία από 
τη φθορά. Για υψηλής καταπόνησης 
αγωνιστικές μηχανές και μηχανές 
δρόμου. Φροντίζει για εξαιρετική 
καθαριότητα του κινητήρα. Κατά: 
API SL, JASO MA2.

1 l, N. parte/Κωδικός: 1525
4 l, N. parte/Κωδικός: 1687

Motorbike 4T  
10W-40 Street
Lubrificazione immediata in caso 
di avviamento a freddo. Favorisce 
una lubrificazione efficace e ridu-
ce l’usura. Particolarmente adat-
to per i motori ad alte prestazioni. 
Mantiene il motore pulito e impe-
disce le vibrazioni della frizione. 
Garantisce un basso consumo di 
olio e di perdite indotte dall’eva-
porazione. Testato sui convertitori 
catalitici. Con API SL, JASO MA2.

Motorbike 4T  
10W-40 Street
Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινη-
τήρων, μελετημένο για χρήση σε 
αερόψυκτους και υδρόψυκτους τε-
τράχρονους κινητήρες. Ειδικά με-
λετημένο για χρήση όλο το χρόνο 
με κανονικά έως και υψηλά φορτία 
σε μηχανές δρόμου, εκτός δρόμου 
και αγωνιστικής χρήσης συμπερι-
λαμβανομένων Quad, σκούτερ κα-
θώς και Snowmobile. Κατάλληλο 
για χρήση σε μοτοσικλέτες με υγρό 
ή ξηρό συμπλέκτη, καταλυτικές και 
μη. Κατά: API SL, JASO MA2.

1 l, N. parte/Κωδικός: 1521/27613

4 l, N. parte/Κωδικός: 1243
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OLI MOTORE A 4 TEMPI STREET
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4Τ STREET

Motorbike 4T  
15W-50 Street
Lubrificazione immediata in caso 
di avviamento a freddo. Numero-
se case costruttrici giapponesi 
prescrivono lubrificanti con que-
sta viscosità per le motociclette 
degli anni ‘90. Ideale anche per 
frizioni a bagno d’olio. Testato sui 
convertitori catalitici. Con API SL, 
JASO MA2.

Motorbike 4T  
10W-30 Street
Lubrificazione immediata in caso 
di avviamento a freddo. Case co-
struttrici come Honda e Suzuki 
prescrivono lubrificanti con ques-
ta viscosità per i motocicli a parti-
re dall’anno di produzione 2010. 
Ideale anche per frizioni a bagno 
d’olio. Testato sui convertitori ca-
talitici. Con API SL, JASO MA2.

Motorbike 4T  
10W-30 Street
Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινη-
τήρων, μελετημένο για χρήση σε 
αερόψυκτους και υδρόψυκτους τε-
τράχρονους κινητήρες. Κατασκευ-
αστές όπως η Honda και η Suzuki 
προδιαγράφουν στα μοντέλα από 
2010 και μετά λιπαντικό αυτού του 
ιξώδους. Κατάλληλο για χρήση σε 
μοτοσικλέτες με υγρό ή ξηρό συ-
μπλέκτη, καταλυτικές και μη. Κατά: 
API SL, JASO MA2.

Motorbike 4T  
15W-50 Street
Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινη-
τήρων, μελετημένο για χρήση σε 
αερόψυκτους και υδρόψυκτους  
τετράχρονους κινητήρες. Ιάπωνες 
κατασκευαστές προδιαγράφουν για 
μοτοσικλέτες της δεκαετίας του ’90 
λιπαντικό αυτού του ιξώδους. Κα-
τάλληλο για χρήση σε μοτοσικλέτες 
με υγρό ή ξηρό συμπλέκτη, κατα-
λυτικές και μη. Κατά: API SL, JASO 
MA2.

1 l, N. parte/Κωδικός: 2526
4 l, N. parte/Κωδικός: 1688

1 l, N. parte/Κωδικός: 2555
4 l, N. parte/Κωδικός: 1689



Motorbike 4T  
10W-40 Basic Street
Olio motore ad alto rendimento 
sviluppato per l’impiego in motori 
di motocicletta a quattro tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua. 
Concepito appositamente per l’u-
tilizzo in tutte le stagioni su moto-
ciclette da strada e da corsa nor-
malmente o fortemente sollecitate. 
Motorbike 4T 10W-40 Basic Street 
è particolarmente adatto all’im-
piego in veicoli con e senza fri-
zione in bagno d’olio. Con API SL, 
JASO MA2.

Motorbike 4T  
20W-50 Street
Olio motore a 4 tempi estrema-
mente tecnologico per motociclet-
te. Garantisce una lubrificazione 
efficace anche a temperature ele-
vate. Riduce il consumo di olio. 
Elimina le vibrazioni della frizione. 
Elevata stabilità ai tagli e all’invec-
chiamento. Con API SG/SJ/SL.

OLI MOTORE A 4 TEMPI STREET
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4Τ STREET

Motorbike 4T  
10W-40 Basic Street
Ισχυρών επιδόσεων λιπαντικό κι-
νητήρων, μελετημένο για χρήση σε 
αερόψυκτους και υδρόψυκτους τε-
τράχρονους κινητήρες. Ειδικά σχε-
διασμένο για χρήση όλες τις επο-
χές του χρόνου σε μηχανές δρόμου 
και αγωνιστικές μηχανές για κανο-
νικές έως μεγάλες καταπονήσεις. 
Κατάλληλο για χρήση σε μοτοσι-
κλέτες με υγρό ή ξηρό συμπλέκτη, 
καταλυτικές και μη. Κατά: API SL, 
JASO MA2. 

Motorbike 4T  
20W-50 Street
Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρα. Πα-
ρέχει σίγουρη λίπανση υπό όλες 
τις συνθήκες λειτουργίας, προστα-
σία από φθορές και μεγάλη αντοχή 
στη διάτμηση. Κατάλληλο για χρή-
ση σε μοτοσικλέτες με υγρό ή ξηρό 
συμπλέκτη, καταλυτικές και μη. 
Κατάλληλο για τετράχρονους κινη-
τήρες, ιδιαίτερα σε παλαιότερες 
μοτοσικλέτες, των οποίων οι κατα-
σκευαστές προδιαγράφουν λιπα-
ντικό αυτού του ιξώδους. Κατά: 
API SG/SJ/SL.

1 l, N. parte/Κωδικός: 3044
4 l, N. parte/Κωδικός: 3046

1 l, N. parte/Κωδικός: 1500/27623

4 l, N. parte/Κωδικός: 1696
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OLI MOTORE A 4 TEMPI STREET
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4Τ STREET

Motorbike 4T  
10W-40 Scooter
Olio minerale a elevate prestazio-
ni, particolarmente adatto per I 
moderni motori a 4 tempi degli 
scooter. Garantisce una lubrifica-
zione ottimale anche a tempera-
ture elevate. Riduce il consume di 
olio. Con ACEA A3, API SG/SJ.

Motorbike HD-Classic 
SAE 50 Street
Olio motore ad applicazione sin-
gola. Da utilizzare sulle motoci-
clette classiche. Particolarmente 
adatto per Harley Davidson. Ele-
vate resistenza all’usura ed ecce-
zionale protezione anticorrosiva. 
Assoluta stabilità ai tagli. Garanti-
sce un funzionamento lineare del 
motore e una maggiore durata di 
vita. Bassa perdita di evaporazio-
ne e consumo ridotto di olio. Testa-
to sui convertitori catalitici. Con 
API SG.

Motorbike HD-Classic  
SAE 50 Street
Μονότυπο λιπαντικό κινητήρα. Κα-
τάλληλο για χρήση σε κλασικές μο-
τοσικλέτες. Κατάλληλο ειδικά για 
Harley Davidson. Μεγάλη αντοχή 
στις φθορές και εξαιρετική αντι-
διαβρωτική προστασία. Απόλυτη 
αντοχή στη διάτμηση. Φροντίζει για 
αθόρυβη λειτουργία και για μεγάλη 
διάρκεια ζωής του κινητήρα. Χαμη-
λή απώλεια λόγω εξάτμισης και 
χαμηλή κατανάλωση λιπαντικού. 
Ελεγμένο σε καταλύτες. Κατά API 
SG.

Motorbike 4T  
10W-40 Scooter
Πολύτυπο λιπαντικό κινητήρων για 
σύγχρονους τετράχρονους κινητή-
ρες σκούτερ. Εξασφαλίζει άριστη 
λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λει-
τουργίας. Τέλεια προστασία από τη 
φθορά και μεγάλη αντοχή στη διά-
τμηση. Κατά: ACEA A3, API SG/SJ.

1 l, N. parte/Κωδικός: 1572
4 l, N. parte/Κωδικός: 1230

 
1 l, N. parte/Κωδικός: 1618



Motorbike 4T Synth  
10W-50 Offroad Race
Olio motore ad alto rendimento 
completamente sintetico sviluppa-
to per l’impiego in motori di moto-
cicletta a quattro tempi raffreddati 
ad aria e ad acqua. Sviluppato ap-
positamente per l’impiego in moto 
enduro, cross, quad, SxS e moto-
slitte usate professionalmente e 
sottoposte a forti sollecitazioni. 
Motorbike 4T Synth 10W-50 Off-
road Race è adatto particolarmen-
te all’impiego in veicoli con e senza 
frizione in bagno d’olio. Con API SL, 
JASO MA2.

Motorbike 4T Synth  
10W-60 Offroad Race
È stato sviluppato appositamente 
per l’impiego in moto enduro, 
cross, quad, SxS e motoslitte usa-
ti professionalmente e sottoposti 
a forti sollecitazioni. Questo olio 
motore è particolarmente adatto 
all’impiego in veicoli con e senza 
frizione in bagno d’olio. Con API 
SL, JASO MA2.

Motorbike 4T Synth  
10W-50 Offroad Race
Υψηλών επιδόσεων συνθετικό λι-
παντικό, ιδιαίτερα κατάλληλο για 
χρήση σε αερόψυκτους και υδρό-
ψυκτους τετράχρονους κινητήρες 
μοτοσικλετών. Εξελιγμένο ειδικά 
για επαγγελματική χρήση και 
ακραία καταπόνηση σε μηχανές 
εντούρο, Motocross, καθώς και 
Quad, SxS και Snowmobile. Κα-
τάλληλο για χρήση σε μοτοσικλέ-
τες με υγρό ή ξηρό συμπλέκτη. 
Κατά: API SL, JASO MA2.

Motorbike 4T Synth  
10W-60 Offroad Race
Ειδικά σχεδιασμένο συνθετικό λι-
παντικό για επαγγελματική χρήση 
και εφαρμογές ακραίας καταπό-
νησης σε μηχανές εντούρο, mo-
tocross, καθώς και Quad, SxS και 
Snowmobile. Κατάλληλο για χρή-
ση σε μοτοσικλέτες με υγρό ή 
ξηρό συμπλέκτη. Κατά: API SL, 
JASO MA2.

1 l, N. parte/Κωδικός: 3051
4 l, N. parte/Κωδικός: 3052

1 l, N. parte/Κωδικός: 3053
4 l, N. parte/Κωδικός: 3054

OLI MOTORE A 4 TEMPI OFFROAD
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4Τ OFFROAD



Motorbike 4T  
15W-50 Offroad
Questo olio motore è stato svilup-
pato appositamente per l’impiego 
in moto enduro, cross, quad, SxS 
e motoslitte normalmente o forte-
mente sollecitate. Numerose case 
costruttrici giapponesi prescrivo-
no lubrificanti con questa viscosità 
per le motociclette degli anni ‘90. 
Motorbike 4T 15W-50 Offroad è 
particolarmente adatto all’impie-
go in veicoli con e senza frizione  
in bagno d’olio. Con API SL, JASO 
MA2.

Motorbike 4T  
10W-40 Offroad
Oli base selezionati e additivi di alta 
qualità garantiscono una lubrifica-
zione ottimale, un’eccellente puli-
zia del motore e ottimi valori d’at-
trito. Motorbike 4T 10W-40 Offroad 
è particolarmente adatto all’impie-
go in veicoli con e senza frizione in 
bagno d’olio. Con API SL, JASO MA2.

Motorbike 4T  
10W-40 Offroad
Επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και 
υψηλής ποιότητας πρόσθετα συν-
θέτουν το λιπαντικό αυτό το οποίο 
φροντίζει υπό όλες τις συνθήκες 
λειτουργίας για τέλεια λίπανση, 
εξαιρετική καθαριότητα του κινη-
τήρα και εξαιρετικές τιμές του συ-
ντελεστή τριβής. Κατάλληλο για 
χρήση σε μοτοσικλέτες με υγρό  
ή ξηρό συμπλέκτη. Κατά: API SL, 
JASO MA2.

Motorbike 4T  
15W-50 Offroad
Το λιπαντικό αυτό έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για χρήση σε κανονικής  
και ακραίας καταπόνησης μηχανές 
εντούρο, motocross, καθώς και 
Quad, SxS και Snowmobile. Πολυ-
άριθμοι Ιάπωνες κατασκευαστές 
προδιαγράφουν για μοτοσικλέτες 
της δεκαετίας του ’90 λιπαντικό 
αυτού του ιξώδους. Κατάλληλο για 
χρήση σε μοτοσικλέτες με υγρό  
ή ξηρό συμπλέκτη. Κατά: API SL, 
JASO MA2.

1 l, N. parte/Κωδικός: 3055
4 l, N. parte/Κωδικός: 3056

1 l, N. parte/Κωδικός: 3057
4 l, N. parte/Κωδικός: 3058

OLI MOTORE A 4 TEMPI OFFROAD
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4Τ OFFROAD



Motorbike 2T  
Synth Race
Migliora le prestazioni del moto-
re. Estremamente efficace contro 
l’usura. Garantisce una lubrifica-
zione efficace anche a temperatu-
re molto elevate. Mantiene pulite 
le candele, la camera di com-
bustione e i pistoni. Con API TC,  
Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD.

OLI MOTORE A  
2 TEMPI STREET
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2Τ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET

Motorbike 2T  
Synth Race
100 % συνθετικό άκαπνο λιπαντικό 
για δίχρονους κινητήρες. Θωρακί-
ζει τον κινητήρα κατά της φθοράς 
παρέχοντας ιδανική λίπανση ακόμα 
και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 
Κατάλληλο και για χρήση σε αγώ-
νες. Για κινητήρες με απευθείας 
μίξη ή αυτόματο σύστημα λίπανσης, 
αερόψυκτους ή υδρόψυκτους. Δια-
τηρεί τα μπουζί, το θάλαμο καύσης 
και τα έμβολα καθαρά. Διασφαλίζει 
μέγιστη απόδοση του κινητήρα. 
Υπερκαλύπτει τις παγκοσμίως υψη-
λότερες προδιαγραφές. Κατά API TC, 
Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD.

 
1 l, N. parte/Κωδικός: 1505/27643

Motorbike 4T  
10W-40 Basic Offroad
Oli base selezionati e additivi di 
alta qualità garantiscono una lu-
brificazione ottimale, un’eccellen-
te pulizia del motore e ottimi valo-
ri d’attrito. Particolarmente adatto 
all’impiego in veicoli con e senza 
frizione in bagno d’olio. Con API SL, 
JASO MA2.

Motorbike 4T  
10W-40 Basic Offroad
Επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και 
υψηλής ποιότητας πρόσθετα συν-
θέτουν το λιπαντικό αυτό, το οποίο 
υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας 
διασφαλίζει τέλεια λίπανση, εξαι-
ρετική καθαριότητα του κινητήρα 
και εξαιρετικές τιμές τριβής. Κα-
τάλληλο για χρήση σε μοτοσικλέτες 
με υγρό ή ξηρό συμπλέκτη. Κατά: 
API SL, JASO MA2.

1 l, N. parte/Κωδικός: 3059
4 l, N. parte/Κωδικός: 3062

OLI MOTORE A  
4 TEMPI OFFROAD
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  
4Τ OFFROAD
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Motorbike 2T  
Synth Scooter Race
Per sistemi di lubrificazione sepa-
rate e misti nei motori a 2 tempi 
raffreddati ad aria e ad acqua. Ri-
duce la fumosità nei gas di scarico 
e mantiene puliti il motore e le 
candele. Previene la formazione 
di depositi di carbonio nell’im-
pianto di scarico. Per una lubrifi-
cazione ottimale del motore. Con 
API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, 
JASO FD.

OLI MOTORE A 2 TEMPI STREET
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2Τ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET

Motorbike 2T  
Synth Scooter Race
100 % συνθετικό άκαπνο λιπαντικό 
για δίχρονους κινητήρες. Για κινη-
τήρες με απευθείας μίξη ή αυτό-
ματο σύστημα λίπανσης. Δεν κα-
πνίζει και διατηρεί τα μπουζί, το 
θάλαμο καύσης και τα έμβολα κα-
θαρά. Εμποδίζει το κάπνισμα της 
εξάτμισης. Παρέχει ιδανική λίπαν-
ση. Υπερκαλύπτει τις παγκοσμίως 
υψηλότερες προδιαγραφές παγκο-
σμίως. Κατά API TC, Husqvarna, 
ISO L-EGD, JASO FD.

 
1 l, N. parte/Κωδικός: 1053/27673

Motorbike 2T  
Street
Per sistemi di lubrificazione sepa-
rate e misti nei motori a 2 tempi 
raffreddati ad aria e ad acqua. 
Protegge dall’erosione dei pistoni 
e previene la riduzione delle pre-
stazioni. Favorisce la combustione 
senza ceneri e residui. Previene la 
formazione di depositi nel motore 
e nei fori di scarico. Eccezionali 
proprietà di lubrificazione. Con 
API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI.

Motorbike 2T  
Street
Ημισυνθετικό λιπαντικό δίχρονων 
κινητήρων. Για κινητήρες με απευ-
θείας μίξη ή αυτόματο σύστημα λί-
πανσης, αερόψυκτους ή υδρόψυ-
κτους. Αποτρέπει το κόλλημα και 
εμποδίζει την απώλεια ισχύος. Μει-
ώνει τις επικαθήσεις στον κινητήρα, 
στις θυρίδες και στα μπουζί. Παρέ-
χει ιδανική λίπανση. Υπερκαλύπτει 
τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών και 
Ασιατικών κατασκευαστών. Κατά 
API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI.

 
1 l, N. parte/Κωδικός: 1504/27063
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Motorbike 2T  
Semisynth Scooter
Per sistemi di lubrificazione sepa-
rate e misti nei motori a 2 tempi 
raffreddati ad aria e ad acqua. 
Protegge dall’erosione dei pistoni 
e previene la riduzione delle pre-
stazioni. Previene la formazione 
di depositi nel motore e nei fori di 
scarico. Eccezionali proprietà di 
lubrificazione. Con API TC, ISO 
L-EGC, JASO FC, TISI.

Motorbike 2T  
Basic Scooter
Ideale per scooter e motociclette 
leggere con motore a 2 tempi. Per 
sistemi di lubrificazione separate 
e misti nei motori a 2 tempi raf-
freddati ad aria e ad acqua. Pro-
tegge dall’usura e mantiene puliti 
il motore e le candele. Per una 
lubrificazione ottimale del motore. 
Con API TC, ISO L-EGB, JASO FB.

OLI MOTORE A 2 TEMPI STREET
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2Τ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET

Motorbike 2T  
Semisynth Scooter
Ημισυνθετικό λιπαντικό δίχρονων 
κινητήρων. Για κινητήρες με απευ-
θείας μίξη ή αυτόματο σύστημα 
λίπανσης, αερόψυκτους ή υδρόψυ-
κτους. Αποτρέπει το κόλλημα και 
εμποδίζει την απώλεια ισχύος. 
Μειώνει τις επικαθήσεις στον κι-
νητήρα, στις θυρίδες και στα μπου-
ζί. Παρέχει ιδανική λίπανση. Κατά 
API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI.

Motorbike 2T  
Basic Scooter
Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαιο δί-
χρονων κινητήρων. Ιδανικό για 
Scooter καθώς και δίχρονους κι-
νητήρες μικρών μοτοσικλετών. Για 
κινητήρες με απευθείας μίξη ή 
αυτόματο σύστημα λίπανσης. Προ-
στατεύει τον κινητήρα από τη φθο-
ρά και διατηρεί τον κινητήρα τα 
μπουζί καθαρά. Παρέχει ιδανική 
λίπανση. Κατά API TC, ISO L-EGB, 
JASO FB.

500 ml, N. parte/Κωδικός: 1622
1 l, N. parte/Κωδικός: 1621

1 l, N. parte/Κωδικός: 1619
4 l, N. parte/Κωδικός: 1237



OLI MOTORE A 2 TEMPI OFFROAD
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2Τ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ OFFROAD

Motorbike 2T  
Synth Offroad Race
Questo olio motore completamen-
te sintetico per motori a due tempi 
soddisfa abbondantemente i seve-
ri requisiti richiesti dalle case co-
struttrici. Sviluppato appositamen-
te per l’impiego in moto enduro, 
cross, quad, SxS e motoslitte usati 
professionalmente e sottoposti a 
forti sollecitazioni. Il motore viene 
protetto in modo ottimale dall’usu-
ra e la potenza del motore rimane 
inalterata. Con API TC, JASO FD, 
ISO L-EGD, Husqvarna.

Motorbike 2T  
Offroad
Olio di alta qualità per motori a due 
tempi per l’impiego in moto endu-
ro, cross, quad, SxS e motoslitte 
normalmente e fortemente solle-
citati. Automiscelante. Oli base mi-
nerali e sintetici accuratamente 
selezionati in combinazione con 
l’impiego di tecnologie all’avan-
guardia consentono una combu-
stione senza residui che mantiene 
pulito il motore. Il motore viene 
protetto in modo ottimale dall’usu-
ra. Con API TC, ISO L-EGD, JASO 
FC, TISI.

Motorbike 2T  
Synth Offroad Race
Αυτό το 100 % συνθετικό λιπαντικό 
δίχρονων κινητήρων ικανοποιεί  
και υπερκαλύπτει τις υψηλότερες 
απαιτήσεις των κατασκευαστών. 
Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε 
επαγγελματικής χρήσης και ακραί-
ας καταπόνησης μηχανές εντούρο, 
motocross, καθώς και Quad, SxS 
και Snowmobile. Αυτοαναμιγνυό-
μενο. Ο κινητήρας προστατεύεται 
ιδανικά από τη φθορά και διατηρεί 
την ισχύ του. Κατά: API TC, JASO 
FD, ISO L-EGD, Husqvarna.

Motorbike 2T  
Offroad
Υψηλής ποιότητας ημισυνθετικό 
λιπαντικό δίχρονων κινητήρων για 
χρήση σε κανονικής έως υψηλής 
καταπόνησης μηχανές εντούρο, 
motocross, καθώς και Quad, SxS 
και οχήματα χιονιού. Αυτοαναμι-
γνυόμενο. Ο μοναδικός συνδυα-
σμός επιλεγμένων ορυκτών, συν-
θετικών λιπαντικών βάσης και 
ειδικών σύγχρονων πρόσθετων, 
διασφαλίζει καύση χωρίς κατά-
λοιπα και διατηρεί τον κινητήρα 
καθαρό. Παρέχει στον κινητήρα 
ιδανική προστασία από τη φθορά. 
Κατά API TC, ISO L-EGD, JASO FC, 
TISI.

1 l, N. parte/Κωδικός: 3063
4 l, N. parte/Κωδικός: 3064

1 l, N. parte/Κωδικός: 3065
4 l, N. parte/Κωδικός: 3066



ATV 4T Motoroil 10W-40
Olio motore leggero ad alte pre-
stazioni a base sintetica. Sviluppa-
to appositamente per le sollecita-
zioni estreme a cui sono sottoposti 
i motori a 4 tempi raffreddati ad 
aria o ad acqua di veicoli ATV, SxS 
e quad. Garantisce un’oliatura ra-
pida e una lubrificazione ottimale 
del motore anche nelle condizioni 
d’impiego più estreme. Riduce i de-
positi e minimizza l’usura. Testato 
per catalizzatori. Attenersi alle pre-
scrizioni della casa costruttrice! 
Con API SL, JASO MA2.

ATV 4T Motoroil 10W-40
Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινη-
τήρων τεχνολογίας σύνθεσης. Κα-
τάλληλο για αερόψυκτους ή υδρό-
ψυκτους τετράχρονους κινητήρες  
σε ATV, SxS και Quad. Εξασφαλίζει 
γρήγορη κυκλοφορία λιπαντικού και 
ιδανική λίπανση του κινητήρα ακόμα 
και κάτω από ακραίες συνθήκες λει-
τουργίας. Μειώνει τις επικαθήσεις 
και ελαχιστοποιεί τη φθορά. Κατάλ-
ληλο και για καταλυτικούς κινητή-
ρες. Προσέξτε τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή. Κατά API SL, JASO MA2.

1 l, N. parte/Κωδικός: 3013
4 l, N. parte/Κωδικός: 3014

Pro Kart
Olio completamente sintetico per 
motori a 2 tempi specialmente in-
dicato per l’impiego in motori da 
competizione; consente di sfrut-
tare al massimo le prestazioni del 
motore. Mantiene pulite le cande-
le d’accensione, la camera di com-
bustione e i pistoni. Omologato 
dalla FIA e quindi ammesso uffi-
cialmente per l’impiego in gara. È 
conforme alle seguenti classifica-
zioni e specifiche: FIA LUBRICANT 
APPROVAL (international) homo-
logiert.

Pro Kart
100 % συνθετικό λιπαντικό δίχρο-
νων κινητήρων ειδικά σχεδιασμένο 
για να αναπτύσσει την μέγιστη ισχύ 
σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους 
αγωνιστικούς κινητήρες. Διατηρεί 
τα μπουζί, το θάλαμο καύσης και τα 
έμβολα καθαρά. Με ομολογκασιόν 
FIA και ως εκ τούτου επίσημα ανα-
γνωρισμένο για χρήση σε αγώνες. 
Κατά FIA LUBRICANT APPROVAL 
(International).

 
1 l, N. parte/Κωδικός: 1635

OLI MOTORE KART
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2Τ KART

OLI MOTORE ATV/SxS
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ATV/SXS



Motorbike Olio per Cambi 
75W-90
Indicato specificatamente per le 
trasmissioni manuali e le tras-
missioni egli alberi universali per 
API-GL5. Per facilitare il cambio 
delle marce e in caso di richieste 
esigenti. Eccellente protezione 
contro l’usura. Da utilizzare in  
tutte le stagioni. Risparmio ener-
getico per ridurre il consumo di 
carburante.

Motorbike Olio per Cambi 
75W-140 GL5 VS
Olio per cambi completamente sin-
tetico ad alte prestazioni per alte 
pressioni, prodotto con oli base sin-
tetici e additivi di alta qualità. Con-
sente anche in condizioni estreme 
un innesto facile e preciso e sod-
disfa i criteri della classificazione 
API GL5. Dispone di eccellenti ca-
ratteristiche antiusura e di un ot-
timo rapporto viscosità-tempera-
tura. 

Motorbike Gear Oil  
75W-90
100 % συνθετικό λιπαντικό κιβωτί-
ων ταχυτήτων. Για εύκολη αλλαγή 
ταχυτήτων και υψηλές απαιτήσεις. 
Κατάλληλο για κιβώτια και διαφο-
ρικά για τα οποία ο κατασκευαστής 
προδιαγράφει API GL 5. Για χρήση 
όλο το χρόνο και άριστη προστασία 
από την φθορά. Προσφέρει προ-
στασία από την διάτμηση κάτω από 
όλες τις συνθήκες λειτουργίας μει-
ώνοντας τον θόρυβο.

Motorbike Gear Oil 
75W-140 GL5 VS
Υψηλών επιδόσεων 100 % συνθετι-
κό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων 
υψηλής πίεσης, από άριστης ποιό-
τητας συνθετικά βασικά λιπαντικά 
και πρόσθετα. Επιτρέπει ακόμη 
και κάτω από ακραίες συνθήκες 
λειτουργίας την αλλαγή σχέσεων 
με ευκολία και ακρίβεια. Παρέχει 
εξαιρετική προστασία από τη φθο-
ρά και διαθέτει μια ιδανική συμπε-
ριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας. 
Κατά: API GL5.

 
500 ml, N. parte/Κωδικός: 1516

 
500 ml, N. parte/Κωδικός: 3072

OLI CAMBI 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ



Motorbike Olio per Cambi 
80W
Olio per cambi ad alte prestazioni 
con API-GL 4. Per un cambio delle 
marce leggero e carichi elevati. 
Buona protezione contro l’usura. 
Da utilizzare in tutte le stagioni. 
Con API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-
ML 02B, 17A.

OLI CAMBI 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

Motorbike Gear Oil  
80W
Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κι-
βωτίων ταχυτήτων με άριστη προ-
στασία από την φθορά. Η σύνθεση 
των επιλεγμένων λιπαντικών βά-
σης με τα ειδικά πρόσθετα, δια-
σφαλίζουν εύκολη αλλαγή και 
μειώνουν τον θόρυβο, υπερκαλύ-
πτοντας τις υψηλότερες απαιτή-
σεις. Κατά: API GL 4, MIL-L 2105, 
ZF TE-ML 02B, 17A.

 
500 ml, N. parte/Κωδικός: 1617

Motorbike Olio per Cambi 
10W-30
Olio per cambio ad alte presta-
zioni per alte pressioni, prodotto 
con oli base selezionati e additivi 
multifunzionali. Presenta pertan-
to un’ampia gamma d’impiego per 
cambi e trasmissioni. Con API GL4.

Motorbike Gear Oil  
10W-30
Υψηλής πίεσης και επιδόσεων  
λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων. Η 
μοναδική σύνθεση επιλεγμένων 
βασικών λιπαντικών και πολυλει-
τουργικών προσθέτων του προσ-
δίδει τέτοια χαρακτηριστικά, που 
το καθιστούν κατάλληλο για ένα 
μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κι-
βώτια και συστήματα μετάδοσης. 
Κατά: API GL4.

 
1 l, N. parte/Κωδικός: 3087



Motorbike Gear Oil GL4 
80W-90 Scooter
Olio per cambio ad alte prestazio-
ni per alte pressioni, prodotto con 
oli base selezionati e additivi mul-
tifunzionali. Per cambi e trasmis-
sioni finali sottoposti a sollecita-
zioni normali ed elevate. Con API 
GL-4, MIL-L 2105.

OLI CAMBI 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

Motorbike Gear Oil GL4 
80W-90 Scooter
Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λι-
παντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από 
σχολαστικά επιλεγμένα βασικά λι-
παντικά και πολυλειτουργικά πρό-
σθετα. Για κιβώτια και τελικές 
μεταδόσεις με κανονικά έως υψη-
λά φορτία. Κατά: API GL-4, MIL-L 
2105.

 
150 ml, N. parte/Κωδικός: 1680

Motorbike Axle Oil  
10W-30 ATV
Olio per cambio ad alte presta-
zioni per alte pressioni, prodotto 
con oli base selezionati e additivi 
multifunzionali. Presenta pertan-
to un’ampia gamma d’impiego per 
cambi e trasmissioni. Particolar-
mente adatto all’impiego in grup-
pi propulsori con frizione in bagno 
d’olio e / o freni in bagno d’olio. 
Con API GL4.

Motorbike Axle Oil  
10W-30 ATV
Υψηλής πίεσης και επιδόσεων  
λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων. Τα 
σχολαστικά επιλεγμένα βασικά λι-
παντικά σε συνδυασμό με τα πο-
λυλειτουργικα πρόσθετα το καθι-
στούν κατάλληλο για ένα μεγάλο 
εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και 
συστήματα μετάδοσης. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο και για υγρούς συμπλέ-
κτες και φρένα. Κατά: API GL4.

 
1 l, N. parte/Κωδικός: 3094



Motorbike Olio per Filtri 
Aria in Spugna
Formulazione speciale per bloc-
care la polvere e lo sporco e per 
prevenire danni al motore. Repel-
lente all’acqua, non forma resina o 
schiuma o blocchi, quando umido.

Motorbike Λιπαντικό 
Σπρεϋ Φίλτρου Αέρα
Ειδικά εξελιγμένο λιπαντικό για 
φίλτρα αέρα από αφρώδες υλικό 
σε σπρεϋ. Η εξαιρετική ικανότητα 
πρόσφυσης συγκρατεί με αξιοπι-
στία σκόνες και βρωμιές ακόμα 
και κάτω από αντίξοες συνθήκες 
στο φίλτρο, προλαμβάνοντας την 
αυξημένη φθορά του κινητήρα & 
εμποδίζοντας πρόωρες ζημιές. 
Διασφαλίζει ιδανική ροή αέρα και 
μέγιστη απόδοση.

 
400 ml, N. parte/Κωδικός: 1604

Motorbike Olio per Filtri 
Aria in Spugna
Olio speciale per inumidire i filtri 
in spugna. Le eccellenti caratteri-
stiche di aderenza consentono di 
trattenere nel filtro in modo affi-
dabile sabbia e polvere prevenen-
do un aumento dell’usura del mo-
tore. Prolunga la durata di vita del 
motore. Impermeabilizzante. Non 
resinifica e non produce schiuma. 
La colorazione blu in fase di appli-
cazione sul filtro consente un’ap-
plicazione sicura e uniforme.

Motorbike 
Λιπαντικό Φίλτρου Αέρα
Ειδικό λιπαντικό για τον εμποτισμό 
φίλτρων αέρα από αφρώδες υλικό 
(τύπος σφουγγάρι). Η μεγάλη προ-
σκολλητική ικανότητα συγκρατεί, 
από τον αέρα που φιλτράρεται, με 
αξιοπιστία την άμμο και τη σκόνη 
στο φίλτρο, εμποδίζοντας έτσι την 
αυξημένη φθορά του κινητήρα και 
αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του. 
Απωθεί το νερό, δεν αφρίζει και 
δεν ξεραίνετε. Το μπλε χρώμα του 
λιπαντικού μας επιτρέπει να ελέγ-
χουμε κατά τον εμποτισμό ότι αυτό 
έχει καλύψει ομοιόμορφα όλο το 
φίλτρο.

500 ml, N. parte/Κωδικός: 1625
1 l, N. parte/Κωδικός: 3096

OLIO PER FILTRI 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ



Motorbike  
Olio per Forcelle 5W light
Olio completamente sintetico per 
forcelle e per assorbire gli urti. 
Riduce la perdita indotta dai tagli 
e garantisce una guida più sicura. 
Persino dopo utilizzo prolungato. 
Previene la formazione di schiuma 
e l’indurimento delle guarnizioni. 
Una protezione ottimale e anti-
corrosiva garantiscono una pro-
lungata durata di vita.

Motorbike  
Olio per Forcelle  
7,5W medium / light
Adatto a un impiego universale. 
L’impiego di oli base completa-
mente sintetici e di additivi ade-
guati garantiscono caratteristiche 
di guida e ammortizzazione eccel-
lenti.

Motorbike  
Fork Oil 5W light
100 % συνθετικό λιπαντικό αναρτή-
σεων για πιρούνια και αμορτισέρ. 
Μειώνει την απώλεια από διάτμη-
ση και φροντίζει ακόμη και μετά 
από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή 
οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη 
διόγκωση και τη σκλήρυνση των 
τσιμουχών, καθώς και τη δημιουρ-
γία αφρού. Η καλή προστασία από 
φθορές και διάβρωση διασφαλί-
ζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Motorbike Fork Oil 7,5W 
medium / light
Λιπαντικό αναρτήσεων ειδικά σχε-
διασμένο έτσι ώστε μπορεί να κα-
λύπτει κάθε εφαρμογή. Η σύνθε-
ση ειδικών συνθετικών λιπαντικών 
βάσης με αντίστοιχα πρόσθετα 
εξασφαλίζουν ιδανική οδηγική συ-
μπεριφορά και απόσβεση.

500 ml, N. parte/Κωδικός: 1523
5 l, N. parte/Κωδικός: 1623

 
500 ml, N. parte/Κωδικός: 3099

OLIO PER FORCELLE
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ



OLIO PER FORCELLE
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Motorbike Olio per 
Forcelle 10W medium
Olio completamente sintetico per 
forcelle e per assorbire gli urti. 
Riduce la perdita indotta dai tagli 
e garantisce una guida più sicura. 
Persino dopo utilizzo prolungato. 
Previene la formazione di schiuma 
e l’indurimento delle guarnizioni. 
Una protezione ottimale e anti-
corrosiva garantiscono una pro-
lungata durata di vita.

Motorbike Olio per 
Forcelle 15W heavy
Olio completamente sintetico per 
forcelle e per assorbire gli urti. 
Riduce la perdita indotta dai tagli 
e garantisce una guida più sicura. 
Persino dopo utilizzo prolungato. 
Previene la formazione di schiu-
ma e l’indurimento delle guarni-
zioni. Una protezione ottimale e 
anticorrosiva garantiscono una 
prolungata durata di vita.

Motorbike Fork Oil  
10W medium
100 % συνθετικό λιπαντικό αναρτή-
σεων για πιρούνια και αμορτισέρ. 
Μειώνει την απώλεια από διάτμη-
ση και φροντίζει ακόμη και μετά 
από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή 
οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη 
διόγκωση και τη σκλήρυνση των 
τσιμουχών, καθώς και τη δημιουρ-
γία αφρού. Η καλή προστασία από 
φθορές και διάβρωση διασφαλί-
ζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Motorbike Fork Oil  
15W heavy
100 % συνθετικό λιπαντικό για πι-
ρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει την 
απώλεια από διάτμηση και φροντί-
ζει ακόμη και μετά από μακρόχρο-
νη χρήση για ασφαλή οδική συμπε-
ριφορά. Εμποδίζει την διόγκωση 
και την σκλήρυνση των τσιμουχών, 
καθώς και την δημιουργία αφρού. 
Η καλή προστασία από φθορές και 
διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη 
διάρκεια ζωής.

500 ml, N. parte/Κωδικός: 1506
5 l, N. parte/Κωδικός: 1606

 
500 ml, N. parte/Κωδικός: 1524



LIQUIDO PER FRENI
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

Liquido per Freni 
DOT 4
Liquido per freni sintetico basato 
su eteri glicolici, poliglicoli alchili-
ci ed esteri poliglicolici e ha un 
punto di ebollizione a umido e un 
punto di ebollizione a secco estre-
mamente elevati; in tal modo vie-
ne garantita una frenata sicura 
anche in caso di impieghi di lunga 
durata e dopo che è stata assor-
bita una determinata quantità di 
umidità. Particolarmente adatto 
anche per l’impiego in impianti 
frenanti con ABS.

Υγρά Φρένων  
DOT 4
Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων 
για την αύξηση της διάρκειας 
ζωής των υδραυλικών εξαρτημά-
των στα κυκλώματα πέδησης και 
συμπλέκτη. Διαθέτουν υψηλό υγρό 
και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφα-
λίζοντας ασφαλή πέδηση ακόμη 
και μετά από απορρόφηση υγρασί-
ας σε παρατεταμένη διάρκεια χρή-
σης. Ιδιαίτερα κατάλληλα και για 
χρήση σε συστήματα πέδησης με 
ABS.

 
500 ml, N. parte/Κωδικός: 3085

Liquido per Freni 
SL6 DOT 4
Liquido per freni sintetico basato 
su eteri glicolici e i relativi esteri di 
acido borico e ha un punto di ebol-
lizione a secco e un punto di ebol-
lizione umido estremamente ele-
vati; in tal modo viene garantita 
una frenata sicura anche in caso di 
impieghi di lunga durata e dopo 
che è stata assorbita una determi-
nata quantità di umidità. Partico-
larmente adatto agli impianti fre-
nanti equipaggiati con ESP / DSC, 
ABS e / o ASR.

Υγρά Φρένων  
SL6 DOT 4
Συνθετικά υγρά φρένων σε βάση 
αιθέρων γλυκόλης και εστέρων 
βορικού οξέος. Διαθέτουν υψηλό 
ξηρό σημείο ζέσεως καθώς και 
υγρό σημείο ζέσεως, εξασφαλί-
ζοντας έτσι ακόμη και μετά από 
απορρόφηση υγρασίας σε παρα-
τεταμένη διάρκεια χρήσης, ασφα-
λές φρενάρισμα. Ιδιαίτερα κατάλ-
ληλα για συστήματα πέδησης που 
είναι εξοπλισμένα με ESP / DSC, 
ABS και / ή ASR.

 
500 ml, N. parte/Κωδικός: 3086



PULIZIA, CURA,  
MANUTENZIONE
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Motorbike Detergente  
per Motociclette
Speciale detergente per motoci-
clette. Pulisce lo sporco persi-
stente in modo delicato ma in 
profondità e in modo rapido. Con 
anticorrosivo. Senza fosfati e sol-
venti che inquinano l’ambiente. 
Ad azione rapida. Si stende facil-
mente senza lasciare striature.

Motorbike  
Cleaner
Ειδικό βιοδιασπώμενο καθαριστικό 
μοτοσικλετών. Καθαρίζει γρήγορα 
και σχολαστικά ακόμη και δύσκο-
λους ρύπους. Με αντιδιαβρωτική 
προστασία. Χωρίς φωσφορικά άλα-
τα και διαλύτες που επιβαρύνουν  
το περιβάλλον. Ψεκάστε τη μοτοσι-
κλέτα / τα εξαρτήματα προς πλύση, 
αφήστε να δράσει σύντομα και ξε-
πλύνετε με άφθονο νερό.

1 l, N. parte/Κωδικός: 1509
5 l, N. parte/Κωδικός: 3037

Biodegradabilità ai sensi 

della normativa sui deter - 

genti.
Βιοδιασπώμενα σύμφωνα 

με τον κανονισμό απορρυ-

παντικών.

LIQUIDO PER FRENI
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

Liquido per Freni 
DOT 5.1
Liquido per freni sintetico basato 
su eteri glicolici, poliglicoli alchili-
ci ed esteri poliglicolici e ha un 
punto di ebollizione a umido e un 
punto di ebollizione a secco estre-
mamente elevati; in tal modo vie-
ne garantita una frenata sicura 
anche in caso di impieghi di lunga 
durata e dopo che è stata assor-
bita una determinata quantità di 
umidità. Particolarmente adatto 
anche per l’impiego in impianti 
frenanti con ABS.

Υγρό Φρένων 
DOT 5.1
Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων 
για την αύξηση της διάρκειας ζωής 
των υδραυλικών εξαρτημάτων στα 
κυκλώματα πέδησης και συμπλέ-
κτη. Διαθέτουν υψηλό υγρό και 
ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζο-
ντας ασφαλή πέδηση ακόμη και 
μετά από απορρόφηση υγρασίας σε 
παρατεταμένη διάρκεια χρήσης. 
Ιδιαίτερα κατάλληλα και για χρήση 
σε συστήματα πέδησης με ABS.

 
250 ml, N. parte/Κωδικός: 3092



PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Motorbike  
Spray Multiuso
Lubrifica e dissolve la ruggine e 
protegge la motocicletta. Favori-
sce il funzionamento fluido delle 
parti movibili, ad esempio dei cavi 
Bowden. Sblocca le viti e i bulloni 
arrugginiti. Protegge l’impianto 
elettrico. Previene gli stridii. Pro-
tegge dalla corrosione e preserva 
le parti in gomma. Eccezionali 
proprietà di penetrazione.

Motorbike Σπρεϋ 
Πολλαπλών Χρήσεων
Λιπαίνει, διαλύει την σκουριά, προ-
στατεύει και συντηρεί την μοτοσι-
κλέτα. Διατηρεί τα κινούμενα μέρη 
ευκίνητα όπως π.χ. ντίζες, μανέτες 
κ.α.. Χαλαρώνει βίδες που έχουν 
κολλήσει από την σκουριά. Προ-
στατεύει ολόκληρο το ηλεκτρικό 
σύστημα. Αποτρέπει τους τριγμούς. 
Προστατεύει από διάβρωση και 
συντηρεί τα λαστιχένια μέρη. Με 
άριστη διεισδυτική ικανότητα.

 
200 ml, N. parte/Κωδικός: 1513

Motorbike  
Cera Spray Lucidante
Cera a base d’acqua con ottime ca-
ratteristiche detergenti ed eccel-
lenti caratteristiche lucidanti. Leg-
geri accumuli di sporcizia stradale e 
i depositi di grasso vengono elimi-
nati rapidamente senza problemi e 
senza causare graffi. La semplicis-
sima rimozione del prodotto in fase 
di lucidatura (come rimuovere la 
polvere) produce per tutti i tipi di 
vernici e colori una superfice liscia 
ed estremamente lucida. Lo strato 
protettivo che si viene a formare eli-
mina i graffi poco profondi e protegge 
la vernice dagli agenti atmosferici.

Motorbike Γυαλιστικό 
Σπρεϋ Κεριού
Γυαλιστικό σπρεϋ κεριού με βάση  
το νερό με καλή καθαριστική δράση 
και εξαιρετική λάμψη. Οι ρύποι του 
δρόμου και οι δύσκολοι λιπαροί ρύ-
ποι αφαιρούνται εύκολα και γρήγο-
ρα χωρίς να δημιουργούνται γρα-
τσουνιές. Με το πανεύκολο γυάλισμα 
(όπως ξεσκονίζουμε) δημιουργείται 
σε όλους τους τύπους βαφής και 
χρωμάτων μια λεία επιφάνεια με με-
γάλη γυαλάδα. Το προστατευτικό αυτό 
στρώμα που δημιουργείται εξομα-
λύνει ελαφρές γρατσουνιές και προ-
στατεύει τη βαφή από καιρικές επι-
δράσεις. 
400 ml, N. parte/Κωδικός: 3039



PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Motorbike  
Lubrificante per Catene
Grasso per catene completamen-
te sintetico. Estremamente ade-
rente e anti foratura. Eccezionali 
proprietà di penetrazione e lubri-
ficazione. Particolarmente adatto 
per le catene a scorrimento velo-
ce. Riduce l’allungamento delle 
catene e aiuta ad allungarne la 
vita di servizio. Biodegradabilità.

Motorbike  
Chain Lube
Συνθετικό σπρεϋ γράσου αλυσίδας 
με μεγάλη προσκολλητική ικανότη-
τα και αντίσταση στην αποκόλληση. 
Με άριστη λίπανση και διεισδυτικό-
τητα, ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυ-
σίδες γρήγορης περιστροφής και 
O-Ring. Καθυστερεί την επιμήκυν-
ση της αλυσίδας φροντίζοντας για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της. Δι-
αθέτει αντοχή σε κρύο ή ζεστό νερό. 
Βιοδιασπώμενο.

 
250 ml, N. parte/Κωδικός: 1508

Biodegradabile  
oltre: 80 %*
*  ai sensi della legge tedesca 

sui detergenti

Βιοδιασπώμενο  
άνω του: 80 %*
*  με την έννοια του γερμανικού 

νόμου περί απορρυπαντικών

Motorbike  
Detergente Interno Casco
Pulizia delicata e accurata. Elimi-
na i batteri e assicura un profumo 
fresco e gradevole. La pellicola 
protettiva impedisce che lo sporco 
si riformi rapidamente.

Motorbike Καθαριστικό 
Εσωτερικού Κράνους
Καθαρίζει σχολαστικά την εσωτερι-
κή επένδυση του κράνους από τη 
βρωμιά, τα λίπη, τον ιδρώτα κ.α. 
Καταπολεμά τη δυσάρεστη μυρωδιά 
και τα βακτηρίδια. Κατάλληλο και 
για τον καθαρισμό της ζελατίνας του 
κράνους, αλλά και της σέλας. Ουδέ-
τερο σε άλλες επιφάνειες.

 
300 ml, N. parte/Κωδικός: 1603



Motorbike  
Spray per Catene Bianco
Speciale grasso bianco completa-
mente sintetico. Per una lubrifica-
zione ottimale grazie all’applica-
zione visibile sulla catena. 
Resistente all’acqua calda e fred-
da e agli schizzi d’acqua. Eccellen-
ti proprietà aderenti e antiusura. 
Riduce l’allungamento delle cate-
ne e aiuta ad allungarne la vita di 
servizio. Eccellenti proprietà di 
penetrazione e anticorrosive. La 
lattina da 50 ml può essere riem-
pita con la lattina da 400 ml.

Motorbike  
Σπρεϋ Αλυσίδας Λευκό
Ειδικό λευκό συνθετικό γράσο αλυ-
σίδας σε σπρεϋ. Διασφαλίζει τέλεια 
λίπανση χάρη στην ορατή εφαρμογή 
στην αλυσίδα. Αντοχή σε κρύο ή ζε-
στό νερό. Με άριστη προσκολλητι-
κή ικανότητα και προστασία από τη 
φθορά. Διαθέτει καλή διεισδυτικό-
τητα και προστασία από την διά-
βρωση. Καθυστερεί την επιμήκυν-
ση της αλυσίδας και φροντίζει για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της.

50 ml, N. parte/Κωδικός: 1592
400 ml, N. parte/Κωδικός: 1591

PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Motorbike  
Detergente per Catene
Racing Chain Cleaner è un deter-
gente speciale contenente una 
combinazione di solventi accura-
tamente selezionati per la pulizia 
rapida e semplice e lo sgrassa-
mento delle parti strutturali dei 
veicoli a due ruote.

Motorbike  
Καθαριστικό Αλυσίδας
Ειδικά σχεδιασμένο καθαριστικό 
σπρεϋ αλυσίδας και γραναζιών. Δι-
αλύει πισσώδη, ρητινώδη και λιπο-
ειδή υπολείμματα και βρωμιές χω-
ρίς να αφήνει κατάλοιπα. Η μεγάλη 
του περιεκτικότητα σε δραστικές 
ουσίες, του προσδίδει άριστη διεισ-
δυτικότητα. Κατάλληλο και για αλυ-
σίδες με O ή X-Ring.

 
500 ml, N. parte/Κωδικός: 1602



PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  Motorbike 
Gonfia e Ripara
 Sigilla e rigonfia i pneumatici a ter-
ra. Dopo la riparazione è possibile 
riprendere il viaggio solo a velocità 
moderata e il pneumatico va ripa-
rato o sostituito alla prima occasio-
ne. Per tutti i tipi di pneumatici con 
e senza camera d’aria. Non utilizza-
re se la camera d’aria è squarciata, 
se il pneumatico è scivolato dal cer-
chio oppure se la copertura esterna 
presenta dei tagli lateralmente.

Motorbike Σπρεϋ 
Επισκευής Ελαστικών
 Στεγανοποιεί κλαταρισμένα ελα-
στικά και τα φουσκώνει. Για όλους 
τους τύπους ελαστικών, με και χω-
ρίς σαμπρέλα. Να μην χρησιμοποι-
είται όταν έχει σχιστεί η σαμπρέλα 
ή όταν το ελαστικό έχει βγει από τη 
ζάντα ή εάν έχουν σχιστεί τα πλαϊνά!

300 ml, N. parte/Κωδικός: 1579

Motorbike 
Trattamento per Pelle
 Emulsione di alta qualità per la 
cura e il trattamento di tutte le 
pelli lisce. Rinnova i colori, pro-
tegge e cura la pelle. Dona alle 
parti trattate una superficie sati-
nata con effetto impregnante.

 Motorbike Φροντίδα 
Δερμάτινων Στολών
Ειδικό γαλάκτωμα φροντίδας, υψη-
λής ποιότητας για όλα τα λεία δέρ-
ματα. Προστατεύει τα δέρματα από 
το πρόωρο «στέγνωμα» και τους 
ξαναπροσδίδει ελαστικότητα, αφή-
νοντας μία μεταξένια ματ λάμψη.

250 ml, N. parte/Κωδικός: 1601

LA GAMMA DI 
PRODOTTI LIQUI MOLY  
Η ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΗΣ LIQUI MOLY



Δοχείο αλλαγής  
λιπαντικών
Για καθαρή εργασία. Χωράει κάτω 
από κάθε μοτοσικλέτα ή αυτοκίνη-
το. Αδειάστε το γεμάτο με χρησιμο-
ποιημένα λιπαντικά δοχείο σε ένα 
σημείο παραλαβής χρησιμοποιη-
μένων λιπαντικών.

 
10 l, N. parte/Κωδικός: 7055

Motorbike  
Pulisci Visiere
Pulisce e protegge i caschi e le vi-
siere. Antiappannante attivo per 
visori in plastica e vetro. A effetto 
duraturo. Rimuove le macchie di 
sporco, insetti, olio e silicone. Ga-
rantisce una visuale ottima, mi-
gliorando anche la sicurezza di 
guida.

Motorbike  
Καθαριστικό Ζελατίνας
Φροντίζει και καθαρίζει κράνη και 
ζελατίνες. Αφαιρεί βρωμιές, έντο-
μα, λάδια και σιλικόνη. Παρέχει 
ενεργή αντιθαμβωτική δράση σε 
γυάλινες και πλαστικές ζελατίνες. 
Με δράση μεγάλης διάρκειας. Για 
πεντακάθαρη ζελατίνα – άριστη 
ορατότητα και ασφάλεια.

 
100 ml, N. parte/Κωδικός: 1571

PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Facilitano  
il cambio dell’olio
Procedura più pulita. Si adattano 
sotto tutte le automobili e motoci-
clette. Quando è piena, svuotarla 
in un apposite serbatoio di raccol-
ta dell’olio usato.

Προϊόντα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, σκαφών και βιομηχανίας. Διαθέτουμε 
μία ολοκληρωμένη γκάμα. Προϊόντα υψηλών επιδόσεων στο υψηλότερο επί-
πεδο της σύγχρονης τεχνολογίας. Εξελιγμένα σε ιδιόκτητα, κορυφαία εργα-
στήρια – δοκιμασμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Στο εργαστήριο, στο 
δυναμόμετρο, στον αγώνα και στο δρόμο.

Prodotti per auto, moto, navi e industria. La nostra gamma è completa. 
Prodotti performanti secondo le più moderne tecnologie. Sviluppati nel 
nostro laboratorio di ricerca altamente qualificato e sottoposti a test ap-
profonditi. Sul banco di prova, in corsa e sulla strada.


