
Prodotti & servizi
Προϊοντα & εξυπηρέτηση
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Qualità tedesca –  
in tutto il mondo
LIQUI MOLY opera a livello mondiale in più di 120 paesi. 
Prodotti sofisticati e assistenza perfetta sono i nostri 
punti di forza, con il sostegno di un marchio importante. Il 
vostro fatturato dipende dalla loro capacità di richiamo e 
attrazione. Solo una marca con una forte carica emozio-
nale riesce ad entusiasmare. Noi della LIQUI MOLY ci im-
pegniamo a fondo affinché la nostra marca sia conosciu-
ta in tutto il mondo – una sfida enorme per un‘impresa 
impegnata a livello internazionale.

Γερμανική ποιότητα – 
παγκοσμίως
Η LIQUI MOLY δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 
120 χώρες στον κόσμο. Τα έξυπνα προϊόντα και η τέλεια 
εξυπηρέτηση είναι το Α και το Ω και υποστηρίζονται από 
μια δυνατή μάρκα. Ο τζίρος της εξαρτάται από τη γοητεία 
της και την ελκυστικότητά της. Μόνο μια συναισθηματι-
κά φορτισμένη μάρκα καταφέρνει να ενθουσιάζει αν-
θρώπους. Εμείς της LIQUI MOLY καταβάλουμε πολλές 
προσπάθειες, ώστε η μάρκα να έχει παρουσία σε όλη την 
υδρόγειο - μια τεράστια πρόκληση για μια επιχείρηση με 
παγκόσμια δραστηριότητα.

LIQUI MOLY offre un assortimen-
to completo per il settore auto 
e motomotive che comprende 
oli motore, additivi, collanti e 
prodotti per la cura e la manu-
tenzione.
H LIQUI MOLY διαθέτει μια 
πλήρη συλλογή στον τομέα των 
οχημάτων και διαθέτει στη 
συλλογή της λάδια κινητήρων, 
πρόσθετα, πρϊόντα φροντίδας, 
συντήρησης και κόλλησης.

Il vantaggio di giocare  
in casa
Il successo internazionale non dipende dalle dimensioni di 
un’impresa, ma si basa sull’entusiasmo delle persone che 
lavorano per una crescita continua e che perseguono 
obiettivi ambiziosi in modo coerente. In questo rientra la 
promessa di qualità Made in Germany. I clienti LIQUI MOLY 
possono farvi affidamento in tutto il mondo. La nostra 
azienda punta sulla Germania come sede, perché sappia-
mo che il Made in Germany è una garanzia di successo – 
per noi e per tutti i nostri clienti.

Πλεονέκτημα έδρας
Η παγκόσμια επιτυχία είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος 
της επιχείρησης. Βασίζεται σε ενθουσιασμένους  
ανθρώπους, που εργάζονται με συνέπεια για συνεχή ανά-
πτυξη και συγκεκριμένους στόχους. Τέτοια είναι  
η υπόσχεση ποιότητας Made in Germany. Οι πελάτες της 
LIQUI MOLY μπορούν να στηρίζονται παγκόσμια σε αυτή. 
Εμείς στηριζόμαστε στον τόπο «Γερμανία», επειδή γνωρί-
ζουμε: Made in Germany είναι μια εγγύηση επιτυχίας – 
για εμάς και για όλους τους πελάτες μας.
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Ricerca per qualità  
controllata
Prodotti e processi produttivi innovativi sono un valore 
aggiunto della ricerca e dello sviluppo interni. I nostri oli 
motore soddisfano i requisiti più elevati. Per questo mo-
tivo sono stati approvati da tutte le case automobilistiche 
più importanti. I reparti della nostra azienda Sviluppo, 
Produzione e Distribuzione sono certificati secondo le 
norme DIN ISO EN 9001 e DIN ISO EN 14001. Come ogni 
azienda responsabile, ci sentiamo obbligati ad impiegare 
con parsimonia energia e risorse naturali sempre più 
scarse. Pertanto tutti gli impianti e processi vengono  
costantemente ottimizzati secondo criteri ecologici. Alla 
base vi è la competenza dei nostri esperti tecnici, con le 
loro capacità e abilità. Tutti i clienti LIQUI MOLY ne trag-
gono vantaggio: motociclisti, rivenditori e officine.

Έρευνα για ελεγμένη 
ποιότητα
Τα καινοτόμα προϊόντα και οι μέθοδοι παραγωγής είναι ένα 
αποτέλεσμα, συν τη δική μας έρευνα και ανάπτυξη. Τα λάδια 
κινητήρων της εταιρείας μας πληρούν τις υψηλότερες απαι-
τήσεις. Για αυτόν τον λόγο τα έχουν εγκρίνει όλοι οι διάσημοι 
κατασκευαστές αυτοκινήτων. Τα τμήματα ανάπτυξης, παρα-
γωγής και πωλήσεων της εταιρείας μας είναι ελεγμένα και 
πιστοποιημένα κατά DIN ISO EN 9001 και 14001. Διότι ως 
υπεύθυνη επιχείρηση θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να 
χρησιμοποιούμε με φειδώ την ενέργεια και τις πρώτες ύλες 
που γίνονται δυσεύρετες. Για τον λόγο αυτό όλες οι εγκατα-
στάσεις και οι διαδικασίες παραγωγής βελτιστοποιούνται 
συνεχώς με οικολογικά κριτήρια. Βασίζεται στην καταλλη-
λότητα των έμπειρων ειδικών μας με όλες τις ικανότητες και 
δεξιότητές τους. Από αυτό κερδίζουν όλοι οι πελάτες της 
LIQUI MOLY: μοτοσικλετιστές, έμποροι και συνεργεία.

Made in Germany.  
Qualità che impegna
Per i prodotti di alta tecnologia, la ricerca è d’obbligo.  
Altrettanto imprescindibili sono le severe norme e i  
rigorosi controlli di qualità, a partire dalla scelta delle 
materie prime. Solo gli ingredienti più pregiati entrano 
nella produzione dei nostri oli motore, lubrificanti spe-
ciali, additivi e prodotti per la cura dell’auto. Dall’arrivo 
nello stabilimento fino alla spedizione, la materia prima e 
il prodotto finale vengono sottoposti in ugual misura a 
controlli rigorosi ed esami approfonditi. Una prova dopo 
l’altra.

Made in Germany.  
Ποιότητα, που δεσμεύει
Η έρευνα για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας είναι απαραί-
τητη. Το ίδιο απαραίτητα είναι τα αυστηρά πρότυπα και οι 
αυστηροί έλεγχοι ποιότητας, αρχής γενομένης από την 
επιλογή των πρώτων υλών. Μόνο πολύτιμα συστατικά κα-
ταλήγουν στην παραγωγή των λαδιών κινητήρων, των ειδι-
κών λιπαντικών, των πρόσθετων και των προϊόντων φροντί-
δας αυτοκινήτων της εταιρείας μας. Από την προμήθεια 
μέχρι την αποστολή, η πρώτη ύλη και το τελικό προϊόν υπο-
βάλλονται το ίδιο σε αυστηρούς ελέγχους και εκτενείς δο-
κιμές. Η δοκιμή ακολουθεί τη δοκιμή.
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Personalizzazione,  
non soluzioni  
preconfezionate
Tra le innumerevoli misure da noi adottate gli impegni in 
ambito sportivo rivestono una particolare impor tanza. 
Gli sport motoristici occupano una posizione preminente. 
Oltre ad essere impegnato in gare da corsa nei singoli pa-
esi, il Intact Team da Sandro Cortese nel Campionato del 
Mondo Moto è anche un elemento chiave per quel che ri-
guarda la strategia di marca. L’obiettivo è conferire un 
volto chiaro al marchio in tutto il mondo attraverso la sua 
presenza in grado di lasciare il segno. Per questo motivo 
il logo LIQUI MOLY è al centro della scena anche in altri 
eventi sportivi internazionali, come il massimo campio-
nato tedesco di pallacanestro o i tornei di tennis ATP. LI-
QUI MOLY partecipa a questi avvenimenti, suscitando l’en-
tusiasmo nei confronti del proprio marchio. Ne beneficiano 
i nostri clienti in loco, che possono portare a casa con sé 
il fascino del nostro marchio, attraverso il disegno delle 
facciate di distributori di carburante e officine, eventi 
promozionali, materiale pubblicitario, per negozi e  
decorazioni esterne, cataloghi, opuscoli, poster e video.

Εξατομίκευση αντί για 
ενέργειες της σειράς
Στις πολύπλευρες ενέργειες ανήκουν οι κινητοποιήσεις 
μας στον αθλητισμό. Μια εξέχουσα θέση κατέχει  
ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Εκτός από τις παρουσίες σε 
αγώνες που αφορούν μεμονωμένες χώρες, η ομάδα Intact 
Team γύρω από τον Sandro Cortese είναι στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα μοτοσικλετών ένα ορόσημο στη στρατηγική 
της μάρκας. Ο στόχος είναι πάντοτε μια εντυπωσιακή πα-
ρουσία της μάρκας, ώστε να της χαρίζει ένα πρόσωπο σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Για αυτόν τον λόγο, το λογότυπο 
LIQUI MOLY βρίσκεται και σε άλλα διεθνή αθλητικά γεγο-
νότα στο επίκεντρο των συμβάντων: Είτε στην Μπουντε-
σλίγκα του μπάσκετ είτε στο τουρνουά τένις ATP. Η LIQUI 
MOLY συμμετέχει και ανάβει τη σπίθα του ενθουσιασμού 
για τη μάρκα. Από το γεγονός αυτό κερδίζουν οι τοπικοί 
πελάτες μας, επειδή μπορούν να πάρουν αυτή τη γοητεία 
της μάρκας στο σπίτι: με διαμόρφωση προσόψεων για 
πρατήρια καυσίμων και συνεργεία, με εκδηλώσεις προω-
θητικών ενεργειών, διαφημιστικά μέσα, υλικά για διακό-
σμηση καταστημάτων και εξωτερική διακόσμηση, κατα-
λόγους, φυλλάδια, αφίσες και βίντεο.

La nostra presenza mediatica in tutto il mondo rafforza la marca  
e fa aumentare la domanda.
Η παγκόσμια παρουσία στα μέσα ενισχύει τη μάρκα και αυξάνει τη ζήτηση.
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Il materiale promozionale LIQUI MOLY per il motociclo – commercio e officina:
Η ενίσχυση πωλήσεων LIQUI MOLY για τους εμπόρους και τα συνεργεία μοτοσικλετών:

Topper motorbike per Futura 
Shop, N. parte 50160
Motorbike Topper για 
Futura-Shop, Κωδικός: 50160

Futura Shop, vuoto,  
N. parte 9989
Futura-Shop, άδειο, 
Κωδικός: 9989

Elementi laterali per 
Futura-Shop Motorbike 
(2 parti), N. parte. 5247
Πλευρικά τμήματα για 
Futurashop Motorbike 
(2 μέρη), Κωδικός: 5247

Cartellone pubbliciatario 
Motorbike, 594 x 745 mm,  
N. parte 9911
Διαφημιστικος πινακας 
Motorbike, 594 x 745 mm, 
Κωδικός: 9911

Etichette adesive cambio 
dell’ olio Motorbike,  
N. parte 8475
Αυτοκολλητο αλλαγης 
λαδιων Motorbike,  
Κωδικός: 8475

Etichette adesive 
Motorbike,  
N. parte 8543
Αυτοκολλητο Motorbike,  
Κωδικός: 8543

Motociclette  
Utenti Finali,  
N. parte 50255
Φυλλαδιο τελικων 
καταναλωτων 
Motorbike,  
Κωδικός: 8579

Espositore da banco 
Motorbike, vuoto,  

N. parte 9965/9925
Motorbike  

προθηκη, άδειο,  
Κωδικός: 9965/9925

Qui può trovare l’olio motore  
adatto alla Sua moto!
Εδώ θα βρείτε το σωστό λάδι  
κινητήρα για τη μοτοσικλέτα σας!

Prospetto cambio olio per 
motociclette, N. parte 8769

Πινακιδα λαδιου,  
Κωδικός: 8769

Armadio olio per moto  
per l’officina moto professionale,  
N. parte 29034
Ερμάριο λαδιών Motorbike 
για το επαγγελματικό συνεργείο 
μοτοσικλετών, Κωδικός: 29034

Contenuto personalizzabile con confezioni da 20 litri e 1 litro.
Πλήρωση όπως επιθυμείτε με συσκευασίες 20 λίτρων  
και 1 λίτρου.

Sviluppato 

appositamente da 

LIQUI MOLY

Ειδικά εξελιγμένη 

φόρμουλα  
LIQUI MOLY

Tego-Metal-Scaffale 65 cm, vuoto, N. parte 9969
Ράφι Tegometall 65 cm, άδειο, Κωδικός: 9969

Tego-Metal-Scaffale 125 cm, vuoto, N. parte 9988
Ράφι Tegometall 125 cm, άδειο, Κωδικός: 9988

Topper motorbike per Tego-Metal-Scaffale, N. parte 9603
Motorbike Topper για Ράφι Tegometall, Κωδικός: 9603

Prendere 1 pezzo per lo scaffale # 9969 e  
2 pezzi per lo scaffale # 9988!

Πάρτε 1 τεμάχιο για το ράφι # 9969 και  
2 τεμάχια για το ράφι # 9988!
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

ADDITIVI | ΠΡΟΣΘΕΤΑ

 

1 D – GB – I – E – P 25 GB 46 I 49 PL 86 E 88 F 223 D – F – I – GR 224 JP 245 VN 246 TR 265 DK 272 S 274 GR 286 BG 297 FIN 314 IR 343 ID

125 ml    6 1580 1

Additivo olio per motociclette Motorbike | 
Motorbike Πρόσθετο Λιπαντικού
Con antiattrito MoS2. Riduce l’usura fino al 50% (scientificamente provato). 
Pertanto, estende la durata di servizio del motore. Il motore è più efficiente 
e riduce il consumo di olio e carburante. Maggiore linearità del motore, 
meno guasti. Testato per la compatibilità con i convertitori catalitici.

Per tutti i motori a 4 e 2 tempi con 
lubrificazione separata e miscela-
ta. Utilizzabile anche con frizioni 
multidisco in bagno d‘olio. Dosag-
gio consigliato a ogni cambio d‘olio 
o, per motori a 2 tempi, a ogni ri-
fornimento di carburante. 
Motori a 4 tempi: 30 ml per ogni lit-
ro di olio motore o 20 ml per frizio-
ni in bagno d‘olio. 
Motori a 2 tempi con lubrificazione 
separata: 20 ml per ogni litro d‘olio 
2 tempi o con lubrificazione misce-
lata. 10 ml per 10 l di miscela.

80 ml    24 3028  

80 ml    24 20597 25

80 ml    24 7242 46

80 ml    24 20576 88

80 ml    24 20920 224

80 ml    24 7901 245

80 ml    24 20579 265

80 ml    24 20580 272

80 ml    24 20582 314

Motorbike Engine Flush Shooter
Liquido detergente per l‘eliminazione dei depositi dannosi all‘interno del 
motore. Scioglie i leganti 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 contaminato da quello vecchio possono 
quindi essere sfruttati al massimo delle loro prestazioni.

Lava e pulisce i circuiti dell‘olio 
delle motociclette con motori a 
benzina a 4 tempi. La frequenza di 
utilizzo dipende dal grado di spor-
cizia del circuito dell‘olio e della 
qualità di olio utilizzata.

250 ml    6 1657 1

250 ml    6 5922 223

250 ml    6 20862 224

Motorbike Engine Flush
Liquido detergente per l‘eliminazione dei depositi dannosi all‘interno del 
motore. Scioglie i leganti 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 contaminato da quello vecchio possono 
quindi essere sfruttati al massimo delle loro prestazioni.

Lava e pulisce i circuiti dell‘olio 
delle motociclette con motori a 
benzina a 4 tempi. La frequenza di 
utilizzo dipende dal grado di spor-
cizia del circuito dell‘olio e della 
qualità di olio utilizzata.

80 ml    24 3824  

80 ml    24 7822 25

80 ml    24 7829 46

80 ml    24 20595 49

80 ml    24 7837 86

80 ml    24 7818 88

80 ml    24 8292 224

80 ml    24 7916 245

80 ml    24 7824 246

80 ml    24 20598 265

80 ml    24 20583 272

80 ml    24 20590 274

80 ml    24 20594 286

80 ml    24 20578 297

80 ml    24 20586 314

80 ml    24 20587343

Motorbike 4T Shooter
Aumenta le prestazioni del motore. Rimuove i depositi nell‘impianto di ali-
mentazione del carburante, da valvole, candele e dalla camera di combusti-
one, impedendo che si riformino. In questo modo diminuisce anche il consu-
mo di carburante. Protegge l‘intero impianto di alimentazione del carburan-
te dalla corrosione. Impedisce la formazione di ghiaccio nel carburatore. 
Testato sui catalizzatori.

Da miscelare alla benzina per tut-
ti i motori a 4 tempi (carburatore e 
iniettori). 80 ml sono sufficienti 
per 5-10 litri di carburante. Da ag-
giungere ad ogni rifornimento.

Προστασία κινητήρα από φθορές με βάση το διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS2). 
Επιστημονικά αποδεδειγμένη μείωση των φθορών. Παρατείνει τη διάρκεια 
ζωής του κινητήρα. Ο κινητήρας λειτουργεί πιο ομαλά, η κατανάλωση λιπα-
ντικού και καυσίμου μειώνεται. Αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία του κινητή-
ρα και μειώνει τις δυσλειτουργίες. 
Για όλους τους τετράχρονους και δίχρονους κινητήρες με απευθείας μίξη ή 
αυτόματο σύστημα λίπανσης.

Για όλους τους τετράχρονους και 
δίχρονους κινητήρες με ανεξάρ-
τητη λίπανση και ανάμιξη με βεν-
ζίνη. Δυνατότητα χρήσης και σε 
υγρούς πολύδισκους συμπλέκτες. 
Προτεινόμενη δοσολογία σε κάθε 
αλλαγή λαδιού ή, στους δίχρονους 
κινητήρες, σε κάθε ανεφοδιασμό 
καυσίμου. Τετράχρονοι κινητήρες: 
30 ml ανά λίτρο λαδιού κινητήρα 
ή, με υγρό συμπλέκτη, 20 ml. 
Δίχρονοι κινητήρες με 
ανεξάρτητη λίπανση: 30 ml ανά 
λίτρο λαδιού δίχρονου κινητήρα ή 
με ανάμιξη με βενζίνη. 10 ml ανά 
10 l μείγματος.

Ειδικό πρόσθετο καθαρισμού του κυκλώματος λίπανσης και του κινητήρα 
εσωτερικά. Τα υψηλής απόδοσης πρόσθετα διασποράς και καθαρισμού που 
περιέχει, διαλύουν την «λάσπη» και τις κολλώδεις -ρητινώδεις επικαθήσεις, 
ώστε αυτές να παρασυρθούν κατά το άδειασμα του παλαιού λιπαντικού. Ο 
«καθαρός» πλέον κινητήρας, χωρίς τις επιβαρύνσεις αυτές, μπορεί να ανα-
πτύξει πλέον την πλήρη ισχύ του.

Καθαρίζει και πλένει κυκλώματα 
λίπανσης σε μοτοσικλέτες με 
τετράχρονους βενζινοκινητήρες. 
Η συχνότητα της χρήσης εξαρτάται 
από το βαθμό ρύπανσης του 
κυκλώματος λίπανσης και της 
χρησιμοποιούμενης ποιότητας 
λαδιού.

Ειδικό πρόσθετο καθαρισμού του κυκλώματος λίπανσης και του κινητήρα 
εσωτερικά. Τα υψηλής απόδοσης πρόσθετα διασποράς και καθαρισμού που 
περιέχει, διαλύουν την «λάσπη» και τις κολλώδεις -ρητινώδεις επικαθήσεις, 
ώστε αυτές να παρασυρθούν κατά το άδειασμα του παλαιού λιπαντικού. Ο 
«καθαρός» πλέον κινητήρας, χωρίς τις επιβαρύνσεις αυτές, μπορεί να ανα-
πτύξει πλέον την πλήρη ισχύ του.

Καθαρίζει και πλένει κυκλώματα 
λίπανσης σε μοτοσικλέτες με 
τετράχρονους βενζινοκινητήρες. 
Η συχνότητα της χρήσης εξαρτάται 
από το βαθμό ρύπανσης του 
κυκλώματος λίπανσης και της 
χρησιμοποιούμενης ποιότητας 
λαδιού.

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθήσεις από το 
σύστημα τροφοδοσίας, τις βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και από το θάλαμο 
καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνε-
ται και η κατανάλωση καυσίμου. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το 
σύστημα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πάγωμα του καρμπυρατέρ. Κατάλληλο 
και για καταλυτικούς κινητήρες.

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους 
τους τετράχρονους κινητήρες 
(καρμπιρατέρ και ηλεκτρονικός 
ψεκασμός). 80 ml επαρκούν για 
καύσιμο 5 έως 10 l. Προσθήκη σε 
κάθε ανεφοδιασμό.
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

ADDITIVI | ΠΡΟΣΘΕΤΑ

125 ml    6 1581 15

125 ml    6 5918 223

125 ml    6 20863 224

20 l    1 20712 8

Motorbike 4T Bike-Additive | 
Motorbike Πρόσθετο 4Τ-Bike
Aumenta le prestazioni del motore. Rimuove i depositi nell‘impianto di ali-
mentazione del carburante, da valvole, candele e dalla camera di combusti-
one, impedendo che si riformino. In questo modo diminuisce anche il consu-
mo di carburante. Protegge l‘intero impianto di alimentazione del carburan-
te dalla corrosione. Impedisce la formazione di ghiaccio nel carburatore. 
Testato sui catalizzatori.

Aggiungere al carburante di tutti i 
motori di motociclette a 4 tempi 
(aspirati e a iniezione). 125 ml 
sono sufficienti per 15-20 litri di 
carburante. Da aggiungere ad 
ogni rifornimento.

250 ml    6 1582 1

250 ml    6 5919 223

250 ml    6 20859 224

Motorbike 2T Bike-Additive | 
Motorbike Πρόσθετο 2Τ-Bike
Disgrega i residui nei canali di entrata e di scarico nonché nei carburatori. 
Protegge l’impianto di alimentazione dalla corrosione. Favorisce bassi valo-
ri di scarico e riduce il consumo di benzina. Ecocompatibile. Un motore più 
pulito è anche sinonimo di maggiori prestazioni. Testato per la compatibilità 
con i convertitori catalitici.

Adatto per tutti i motori a 2 tempi 
con miscela o lubrificazione sepa-
rata. Un dosatore da 25 ml pieno è 
sufficiente per 5 l di carburante.

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθήσεις από το 
σύστημα τροφοδοσίας, τις βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και από το θάλαμο 
καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνε-
ται και η κατανάλωση καυσίμου. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το 
σύστημα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πάγωμα του καρμπυρατέρ. Κατάλληλο 
και για καταλυτικούς κινητήρες.

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους 
τους τετράχρονους κινητήρες 
(καρμπιρατέρ και ηλεκτρονικός 
ψεκασμός). 125 ml επαρκούν για 
καύσιμο 15 έως 20 l. Προσθήκη σε 
κάθε 
ανεφοδιασμό.

80 ml    24 3823  

80 ml    24 7820 25

80 ml    24 7825 46

80 ml    24 20593 49

80 ml    24 7836 86

80 ml    24 7817 88

80 ml    24 8265 224

80 ml    24 7915 245

80 ml    24 7823 246

80 ml    24 20596 265

80 ml    24 20581 272

80 ml    24 20588 274

80 ml    24 20592 286

80 ml    24 20577 297

80 ml    24 20584 314

80 ml    24 20585343

Motorbike Speed Shooter
Una moderna combinazione di sostanze attive prive di cenere attive miglio-
ranti l‘accelerazione e con proprieta detergenti, disperdenti e protettive. 
Basato sulle piu moderne tecnologie per additivi e carburanti, soddisfa i re-
quisiti degli odierni motori, carburanti e condizioni di esercizio. Assicura 
una guida piu divertente consentendo di sfruttare tutta la potenza del moto-
re. Il motore si avvia piu facilmente e gira in modo piu regolare.

Per motori a benzina a 2 e 4 tempi 
(carburatore e iniettori). 80 ml 
sono sufficienti per max. 10 litri di 
carburante. Impiego consigliato 
ad ogni rifornimento!

150 ml    6 3040 1

150 ml    6 5920 223

150 ml    6 20860 224

20 l    1 20713 8

Motorbike Speed Additive
Una moderna combinazione di sostanze attive prive di cenere attive miglio-
ranti l‘accelerazione e con proprieta detergenti, disperdenti e protettive. 
Basato sulle piu moderne tecnologie per additivi e carburanti, soddisfa i re-
quisiti degli odierni motori, carburanti e condizioni di esercizio. Assicura 
una guida piu divertente consentendo di sfruttare tutta la potenza del moto-
re. Il motore si avvia piu facilmente e gira in modo piu regolare.

Da aggiungere al carburante di 
tutti i motori a benzina a 4 e 2 
tempi.

250 ml    6 3041 1

250 ml    6 5921 223

250 ml    6 20861 224

Motorbike Stabilizzatore per benzina | 
Motorbike Σταθεροποιητής Βενζίνης
Conserva e protegge il carburante dall‘invecchiamento e l‘ossidazione. Im-
pedisce la corrosione nell‘intero impianto carburante. Garantisce una mes-
sa fuori servizio senza problemi di motociclette, scooter, quad, motoslitte e 
altri veicoli con motori a benzina a due e quattro tempi. Aumenta la sicurez-
za di esercizio. Con effetto prolungato.

Adatto a tutti i motori a benzina a 
4 e 2 tempi – in particolare per 
l‘impiego preventivo. Testato per 
turbo e catalizzatore.

Το πρόσθετο Motorbike Speed Additiv είναι ένας σύγχρονος συνδυασμός 
δραστικών ουσιών χωρίς τέφρα που βελτιώνουν την επιτάχυνση, καθαρίζουν 
και προστατεύουν τα υλικά κατασκευής. Με σύνθεση σύμφωνα με το υψηλό-
τερο επίπεδο της τεχνολογίας πρόσθετων και καυσίμων, ικανοποιούν τις 
σύγχρονες απαιτήσεις των κινητήρων, των υλικών και των συνθηκών λει-
τουργίας, φροντίζοντας για μεγαλύτερη απόλαυση στην οδήγηση επιτυγχά-
νοντας βέλτιστη εκμετάλλευση της ισχύος. Ο κινητήρας παίρνει ευκολότερα 
μπρος και λειτουργεί πιο αθόρυβα.

Για δίχρονους και τετράχρονους 
βενζινοκινητήρες (καρμπιρατέρ 
και ψεκασμό). 80 ml επαρκούν για 
έως 10 λίτρα καυσίμου. Προτείνε-
ται η χρήση σε κάθε ανεφοδιασμό 
με καύσιμα!

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 15 D – GB – I 25 GB 46 I 49 PL 86 E 88 F 223 D – F – I – GR 224 JP 245 VN 246 TR 265 DK 272 S 274 GR 286 BG  

297 FIN 314 IR 343 ID

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθήσεις από το 
σύστημα τροφοδοσίας, καθώς και από τα κανάλια εισαγωγής και εξαγωγής 
και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Προστατεύει από διάβρωση ολό-
κληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Ελεγμένο σε καταλύτες. Οι καθαρότεροι 
κινητήρες καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο και μειώνουν την εκπομπή 
ρύπων.

Για όλους τους δίχρονους κινητή-
ρες με λίπανση με ανάμιξη ή ανε-
ξάρτητη λίπανση. Ένα γέμισμα της 
μεζούρας (25 ml) επαρκεί για 5 l 
καύσιμο ή μίγμα καυσίμου.

Μοντέρνος συνδυασμός δραστικών ουσιών χωρίς τέφρα με χαρακτηριστικά 
βελτίωσης επιτάχυνσης, καθαρισμού, διασποράς και προστασίας των υλικών 
κατασκευής. Μελετημένο σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας 
πρόσθετων και καυσίμων, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των σημερινών 
κινητήρων, υλικών λειτουργίας και συνθηκών λειτουργίας. Φροντίζει για 
μεγαλύτερη απόλαυση στην οδήγηση χάρη στη βέλτιστη εκμετάλλευση της 
ισχύος. Ο κινητήρας παίρνει ευκολότερα εμπρός και εκτός αυτού λειτουργεί 
πιο αθόρυβα.

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους 
τους τετράχρονους και δίχρονους 
βενζινοκινητήρες.

Συντηρεί και προστατεύει το καύσιμο από γήρανση και οξείδωση. Αποτρέπει 
τη διάβρωση σε ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Εξασφαλίζει αποτελε-
σματικό παροπλισμό μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, quad, snowmobile, και 
λοιπών δίχρονων και τετράχρονων βενζινοκινητήρων. Αυξάνει την ασφάλεια 
λειτουργίας. Με δράση μεγάλης διάρκειας.

Κατάλληλο για όλους τους τετρά-
χρονους και δίχρονους βενζινοκι-
νητήρες – ιδίως για προληπτική 
χρήση. Ελεγμένο σε υπερτροφο-
δοτούμενους και καταλυτικούς 
κινητήρες.
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

ADDITIVI | ΠΡΟΣΘΕΤΑ

1 Pz/ τεμ.     6 3034 15

Motorbike Performance Set
Composto da: 
1 x Motorbike 4T Bike-Additive (n. parte 1581) 
1 x Motorbike Stabilizzatore per benzina (n. parte 3041)

 

150 ml    6 3042 1

150 ml    6 5923 223

Motorbike Detergente per radiatore | 
Motorbike Καθαριστικό ψυγείου
Concentrato per la pulizia dei circuiti di raffreddamento. I depositi nel siste-
ma di raffreddamento / riscaldamento formano delle barriere che ostacola-
no lo scambio di calore, bloccano le valvole termostatiche e i meccanismi di 
regolazione. Temperature troppo elevate del motore causano un funziona-
mento poco economico, con una forte usura e a elevato rischio di dann-
eggiamento. Rimuove i depositi d‘olio e calcarei, garantendo una tempera-
tura e una sicurezza di esercizio del motore ottimali. Non contiene acidi e 
soluzioni alcaline aggressivi.

Adatto a tutti i circuiti del liquido 
di raffreddamento. Compatibile 
con tutti gli additivi per liquidi di 
raffreddamento e antigelo.

125 ml    6 3043 1

125 ml    6 5924 223

Motorbike Sigillante per radiatore | 
Motorbike Στεγανοποιητικό ψυγείου
Dispersione per il ripristino della tenuta degli impianti di raffreddamento ad 
acqua. Incrinature capillari e piccoli punti non a tenuta vengono ermetizzati 
in modo affidabile. Puo essere impiegato a scopo preventivo per garantire la 
massima efficacia degli interventi di riparazione sull‘impianto di raffredda-
mento. La dispersione solida e stabilizzata in una fase disperdente liquida.

Per la sigillatura di piccole perdi-
te negli impianti del liquido di raf-
freddamento con e senza filtro 
per liquido di raffreddamento. 
Adatto anche per radiatori in allu-
minio e plastica.

OLI MOTORE A 4 TEMPI STREET | ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET
Completamente sintetici | Συνθετικα

1 l    6 2592 216

1 l    6 1750 224

4 l    4 1685 216

20 l    1 2720 1

20 l    1 20851 224

60 l    1 2593 8

205 l    1 2594 8

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race
Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e pro-
tezione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione 
ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione 
e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente 
il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Sviluppato per motori a 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Per impieghi 
sportivi. Ideale per motori con o 
senza frizione in bagno d‘olio.

1 l    6 1502 216

1 l    6 1751 224

4 l    4 1686 216

20 l    1 1567 8

20 l    1 20852 224

60 l    1 1564 8

205 l    1 1569 8

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race
Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e pro-
tezione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione 
ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione 
e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente 
il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Sviluppato per motori a 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Per impieghi 
sportivi. Ideale per motori con o 
senza frizione in bagno d‘olio.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ 
και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική 
λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τρι-
βής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη 
και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξά-
νεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους τετράχρονους κινη-
τήρες, που υπόκεινται σε κανονι-
κές έως ακραίες συνθήκες λει-
τουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλ-
ληλο για κινητήρες με και χωρίς 
υγρό συμπλέκτη.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ 
και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική 
λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τρι-
βής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη 
και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξά-
νεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους τετράχρονους κινη-
τήρες, που υπόκεινται σε κανονι-
κές έως ακραίες συνθήκες λει-
τουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλ-
ληλο για κινητήρες με και χωρίς 
υγρό συμπλέκτη.

αποτελείται από: 
1 x Motorbike 4T Bike Additive (αρ. είδ. 1581) 
1 x Motorbike Σταθεροποιητής βενζίνης (αρ. είδ. 3041)

Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό κυκλωμάτων ψύξης. Επικαθήσεις 
στο σύστημα ψύξης/θέρμανσης δημιουργούν εμπόδια στην εναλλαγή θερμό-
τητας, βουλώνουν τις βαλβίδες του θερμοστάτη και τους μηχανισμούς ρύθμι-
σης. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του κινητήρα αφήνουν τον κινητήρα να 
λειτουργεί αντιοικονομικά, με μεγάλες φθορές και μεγάλο κίνδυνο πρόκλη-
σης ζημιών. Απομακρύνει επικαθήσεις που περιέχουν λάδια και άλατα ασβε-
στίου, φροντίζει για τέλεια θερμοκρασία του κινητήρα και ασφάλεια στη λει-
τουργία. Δεν περιέχει ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα.

Κατάλληλο για όλα τα κυκλώματα 
ψύξης. Συμβατό με όλα τα συνηθι-
σμένα πρόσθετα ψυκτικών υγρών 
και αντιπαγωτικά.

Διάλυμα για τη στεγανοποίηση διαρροών σε συστήματος κυκλωμάτων νερού 
ψύξης. Στεγανοποιεί αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία 
διαρροής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά για την πρόληψη μιας επι-
σκευής στο σύστημα ψύξης. Το διάλυμα στερεών είναι σταθεροποιημένο σε 
ένα φέρον υγρό.

Για στεγανοποίηση μικρών σημεί-
ων διαρροής σε συστήματα ψύξης 
με και χωρίς φίλτρο ψυκτικού 
υγρού. Κατάλληλο και για ψυγεία 
αλουμινίου και πλαστικά ψυγεία.

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 15 D – GB – I 216 BOOKLET 223 D – F – I – GR 224 JP
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

OLI MOTORE A 4 TEMPI STREET | ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET

Completamente sintetici | Συνθετικα

1 l    6 1525 216

1 l    6 20853 224

4 l    4 1687 216

20 l    1 1527 8

60 l    1 2724 8

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race
Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e pro-
tezione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione 
ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione 
e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente 
il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Sviluppato per motori a 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Per impieghi 
sportivi. Ideale per motori con o 
senza frizione in bagno d‘olio.

1 l    6 3816 216

1 l    6 20858 224

4 l    4 3817 216

20 l    1 3818 8

60 l    1 3819 8

205 l    1 3820 8

Motorbike HD Synth 20W-50 Street 
Olio motore completamente sintetico, sviluppato appositamente per 
l‘impiego in motori di motociclette a quattro tempi raffreddati ad aria o ad 
acqua, specialmente per Harley Davidson. Oli base selezionati e additivi di 
alta qualità garantiscono una lubrificazione ottimale, un‘eccellente pulizia 
del motore e ottimi valori d‘attrito.

Per numerosi motori Harley Da-
vidson V-Twin per i quali è 
prescritto l‘impiego di un olio mo-
tore sintetico con viscosità 20W-
50. Ideale per l‘impiego con o sen-
za frizione in bagno d‘olio.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ 
και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική 
λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τρι-
βής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη 
και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξά-
νεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους τετράχρονους κινη-
τήρες, που υπόκεινται σε κανονι-
κές έως ακραίες συνθήκες λει-
τουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλ-
ληλο για κινητήρες με και χωρίς 
υγρό συμπλέκτη.

Πλήρως συνθετικό λάδι κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους 
και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών, ειδικά για Harley 
Davidson. Επιλεγμένα λάδια βάσης και υψηλής ποιότητας πρόσθετα φροντί-
ζουν υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας για τέλεια λίπανση, εξαιρετική 
καθαριότητα του κινητήρα και εξαιρετικές τιμές τριβής.

Για πολυάριθμους κινητήρες 
V-Twin της Harley Davidson, για 
τους οποίους προβλέπεται συνθε-
τικό λάδι κινητήρα με ιξώδες 
20W-50. Εξαιρετικά κατάλληλο 
για χρήση με και χωρίς υγρό 
συμπλέκτη.

Tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης

1 l    6 1521 216

1 l    6 1755 224

4 l    4 1243 216

20 l    1 1562 8

20 l    1 20854 224

60 l    1 1563 8

205 l    1 1568 8

Motorbike 4T 10W-40 Street 
Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione 
massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ottimale, 
una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un‘usura mi-
nima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi 
marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato per motori a 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Per impieghi 
sportivi. Ideale per motori con o 
senza frizione in bagno d‘olio.

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 216 BOOKLET 224 JP

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη 
ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδα-
νική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές 
τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή 
σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους τετράχρονους κινη-
τήρες, που υπόκεινται σε κανονι-
κές έως υψηλές συνθήκες λει-
τουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλ-
ληλο για κινητήρες με και χωρίς 
υγρό συμπλέκτη.

1 l    6 2526 216

1 l    6 1754 224

4 l    4 1688 216

20 l    1 3015 8

60 l    1 2531 8

205 l    1 2544 8

Motorbike 4T 10W-30 Street
Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione 
massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ottimale, 
una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un‘usura mi-
nima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi 
marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato per motori a 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Per impieghi 
sportivi. Ideale per motori con o 
senza frizione in bagno d‘olio.

1 l    6 2555 216

1 l    6 1756 224

4 l    4 1689 216

20 l    1 2722 1

60 l    1 2565 8

205 l    1 2566 8

Motorbike 4T 15W-50 Street
Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione 
massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ottimale, 
una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un‘usura mi-
nima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi 
marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato per motori a 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Per impieghi 
sportivi. Ideale per motori con o 
senza frizione in bagno d‘olio.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη 
ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδα-
νική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές 
τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή 
σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους τετράχρονους κινη-
τήρες, που υπόκεινται σε κανονι-
κές έως υψηλές συνθήκες λει-
τουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλ-
ληλο για κινητήρες με και χωρίς 
υγρό συμπλέκτη.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη 
ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδα-
νική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές 
τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή 
σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους τετράχρονους κινη-
τήρες, που υπόκεινται σε κανονι-
κές έως υψηλές συνθήκες λει-
τουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλ-
ληλο για κινητήρες με και χωρίς 
υγρό συμπλέκτη.
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

OLI MOTORE A 4 TEMPI STREET | ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET

800 ml    6 3036 8

Motorbike 4T 10W-40 Formula 
Olio motore ad alto rendimento sviluppato per l‘impiego in motori di motocic-
letta a quattro tempi raffreddati ad aria o ad acqua. Oli base selezionati e ad-
ditivi di alta qualità garantiscono una lubrificazione ottimale, un‘eccellente 
pulizia del motore e ottimi valori d‘attrito. Testato per catalizzatori.

Concepito appositamente per 
l‘utilizzo in tutte le stagioni su mo-
tociclette da strada, da corsa e 
scooter normalmente o fortemente 
sollecitati. Ideale per l‘impiego con 
o senza frizione in bagno d‘olio.

1 l    6 20750 216

4 l    4 20751 216

60 l    1 20752 8

Motorbike 4T 5W-40 HC Street 
Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione 
massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ottimale, 
una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un‘usura mi-
nima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi 
marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato per motori a 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Per impieghi 
sportivi. Ideale per motori con o 
senza frizione in bagno d‘olio.

Tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους 
και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών. Επιλεγμένα λάδια 
βάσης και υψηλής ποιότητας πρόσθετα φροντίζουν υπό όλες τις συνθήκες 
λειτουργίας για τέλεια λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα και 
εξαιρετικές τιμές τριβής. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση 
όλες τις εποχές του έτους σε 
μηχανές δρόμου και αγωνιστικές 
μηχανές καθώς και σκούτερ για 
κανονικές έως μεγάλες καταπονή-
σεις. Εξαιρετικά κατάλληλο για 
χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέ-
κτη.

1 l    6 3044 216

1 l    6 1749 224

4 l    4 3046 216

20 l    1 3047 8

60 l    1 3048 8

205 l    1 3049 8

Motorbike 4T 10W-40 Basic Street
Olio motore ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Prestazi-
oni e protezione ottimali del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrifi-
cazione sicura, un‘attenuazione ottimale della rumorosità e un‘usura mini-
ma sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi mar-
cia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato per motori a 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Ideale per motori 
con o senza frizione in bagno 
d‘olio.

A base minerale | Ορυκτα

1 l    6 1500 216

1 l    6 20855 224

4 l    4 1696 216

20 l    1 1560 8

60 l    1 1561 8

205 l    1 3829 8

Motorbike 4T 20W-50 Street
Olio motore ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Prestazi-
oni e protezione ottimali del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrifi-
cazione sicura, un‘attenuazione ottimale della rumorosità e un‘usura mini-
ma sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi mar-
cia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato per motori a 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Ideale per motori 
con o senza frizione in bagno 
d‘olio.

1 l    6 20728 216

4 l    4 20729 216

60 l    1 20730 8

Motorbike 4T 20W-50 Basic Street
Olio motore di qualità basato su oli minerali selezionati. Protegge il motore 
in modo affidabile. Garantisce anche in condizioni estreme una lubrificazio-
ne sicura. Un‘attenuazione ottimale della rumorosità e una buona protezio-
ne dall‘usura sono assicurate come pure un innesto e un disinnesto morbi-
do della frizione e delle marce. Testato su veicoli con catalizzatore.

Sviluppato per motori a 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Ideale per motori 
con o senza frizione in bagno 
d‘olio.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει 
για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουρ-
γίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχι-
στη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη 
και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους τετράχρονους κινη-
τήρες, που υπόκεινται σε κανονι-
κές έως αυξημένες συνθήκες λει-
τουργίας. Κατάλληλο για κινητή-
ρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει 
για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουρ-
γίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχι-
στη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη 
και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους τετράχρονους κινη-
τήρες, που υπόκεινται σε κανονι-
κές έως αυξημένες συνθήκες λει-
τουργίας. Κατάλληλο για κινητή-
ρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Δοκιμασμένο λάδι κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Προστατεύει αξι-
όπιστα τον κινητήρα. Εξασφαλίζει ακόμη και σε ακραίες συνθήκες ασφαλή 
λίπανση. Η ιδανική μείωση θορύβων και η καλή προστασία από τη φθορά 
είναι δεδομένες καθώς και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και επιλογή 
σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Κατάλληλο για τετράχρονους 
κινητήρες, ιδιαίτερα σε παλαιότε-
ρες μοτοσικλέτες, των οποίων οι 
κατασκευαστές προδιαγράφουν 
λιπαντικό αυτού του ιξώδους. 
Κατάλληλο για χρήση σε μοτοσι-
κλέτες με υγρό συμπλέκτη.

8 D – GB 216 BOOKLET 224 JP

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων με βάση την τεχνολογία σύνθεσης. Φρο-
ντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες 
λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι 
εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως 
και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο 
σε καταλύτες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους τετράχρονους κινη-
τήρες, που υπόκεινται σε κανονι-
κές έως υψηλές συνθήκες λει-
τουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλ-
ληλο για κινητήρες με και χωρίς 
υγρό συμπλέκτη.
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

OLI MOTORE A 4 TEMPI STREET | ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET

A base minerale | Ορυκτα

1 l    6 1572 216

4 l    4 1230 216

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street 
Olio motore ad applicazione singola. Da utilizzare sulle motociclette classi-
che. Particolarmente adatto per Harley Davidson. Elevate resistenza 
all’usura ed eccezionale protezione anticorrosiva. Assoluta stabilità ai tagli. 
Garantisce un funzionamento lineare del motore e una maggiore durata di 
vita. Bassa perdita di evaporazione e consumo ridotto di olio.

Da usare nei mo tori a 4 tempi 
delle motociclette, soprattutto 
Harley-Davidson. Può essere 
miscelato con tutti gli oli motore 
disponibili in commercio.

1 l    6 1618 216

1 l    6 1758 224

Motorbike 4T 10W-40 Scooter
Olio motore ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Prestazi-
oni e protezione ottimali del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrifi-
cazione sicura, un‘attenuazione ottimale della rumorosità e un‘usura mini-
ma sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi mar-
cia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato per motori a 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Ideale per motori 
con o senza frizione in bagno 
d‘olio.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει 
για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουρ-
γίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχι-
στη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη 
και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους τετράχρονους κινη-
τήρες, που υπόκεινται σε κανονι-
κές έως αυξημένες συνθήκες λει-
τουργίας. Κατάλληλο για κινητή-
ρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 D – GB – I – E – P 216 BOOKLET 224 JP

1 l    6 3018 216

4 l    4 3019 1

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race
Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e pro-
tezione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione 
ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione 
e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente 
il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Sviluppato specificatamente per 
motori a 4 tempi raffreddati ad 
aria o ad acqua impiegati in condi-
zioni fuoristrada gravose. Per im-
pieghi sportivi. Adatto a moto 
enduro e per motocross, quad, 
SxS e motoslitte con e senza frizi-
one a bagno d‘olio.

OLI MOTORE A 4 TEMPI OFFROAD | ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ OFFROAD
Completamente sintetici | Συνθετικα

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ 
και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική 
λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τρι-
βής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη 
και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξά-
νεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους τετράχρο-
νους κινητήρες, που χρησιμοποι-
ούνται υπό υψηλές καταπονήσεις 
εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. 
Κατάλληλο για μηχανές Enduro, 
Motocross, Quad, SxS και 
Snowmobile με και χωρίς υγρό 
συμπλέκτη.

Μονότυπο λάδι κινητήρων. Κατάλληλο για χρήση σε κλασικές μοτοσικλέτες. 
Κατάλληλο ειδικά για Harley-Davidson. Μεγάλη αντοχή στις φθορές και 
εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία. Απόλυτη αντοχή στη διάτμηση. Φρο-
ντίζει για αθόρυβη λειτουργία και για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα. 
Χαμηλή απώλεια λόγω εξάτμισης και χαμηλή κατανάλωση λαδιού.

Για τετράχρονους κινητήρες, ειδι-
κά για Harley-Davidson. Δυνατό-
τητα ανάμιξης με όλα τα λάδια 
κινητήρα του εμπορίου.

1 l    6 3051 216

1 l    6 1752 224

4 l    4 3052 216

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race
Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e pro-
tezione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione 
ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione 
e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente 
il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Sviluppato specificatamente per 
motori a 4 tempi raffreddati ad 
aria o ad acqua impiegati in condi-
zioni fuoristrada gravose. Per im-
pieghi sportivi. Adatto a moto 
enduro e per motocross, quad, 
SxS e motoslitte con e senza frizi-
one a bagno d‘olio.Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ 

και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική 
λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τρι-
βής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη 
και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξά-
νεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους τετράχρο-
νους κινητήρες, που χρησιμοποι-
ούνται υπό υψηλές καταπονήσεις 
εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. 
Κατάλληλο για μηχανές Enduro, 
Motocross, Quad, SxS και 
Snowmobile με και χωρίς υγρό 
συμπλέκτη.
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

OLI MOTORE A 4 TEMPI OFFROAD | ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ OFFROAD

Completamente sintetici | Συνθετικα

1 l    6 3057 216

4 l    4 3058 216

Motorbike 4T 15W-50 Offroad
Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione 
massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ottimale, 
una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un‘usura mi-
nima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi 
marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato specificatamente per 
motori a 4 tempi raffreddati ad 
aria o ad acqua impiegati in condi-
zioni fuoristrada gravose. Per im-
pieghi sportivi. Adatto a moto 
enduro e per motocross, quad, 
SxS e motoslitte con e senza frizi-
one a bagno d‘olio.

1 l    6 3059 216

4 l    4 3062 216

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad
Olio motore ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Prestazi-
oni e protezione ottimali del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrifi-
cazione sicura, un‘attenuazione ottimale della rumorosità e un‘usura mini-
ma sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi mar-
cia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato specificatamente per 
motori a 4 tempi raffreddati ad 
aria o ad acqua impiegati in condi-
zioni fuoristrada gravose. Adatto 
a moto enduro e per motocross, 
quad, SxS e motoslitte con e sen-
za frizione a bagno d‘olio.

A base minerale | Ορυκτα

1 l    6 3055 216

1 l    6 1753 224

4 l    4 3056 1

Motorbike 4T 10W-40 Offroad
Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione 
massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ottimale, 
una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un‘usura mi-
nima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi 
marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato specificatamente per 
motori a 4 tempi raffreddati ad 
aria o ad acqua impiegati in condi-
zioni fuoristrada gravose. Per im-
pieghi sportivi. Adatto a moto 
enduro e per motocross, quad, 
SxS e motoslitte con e senza frizi-
one a bagno d‘olio.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη 
ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδα-
νική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές 
τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή 
σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους τετράχρο-
νους κινητήρες, που χρησιμοποι-
ούνται υπό υψηλές καταπονήσεις 
εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. 
Κατάλληλο για μηχανές Enduro, 
Motocross, Quad, SxS και 
Snowmobile με και χωρίς υγρό 
συμπλέκτη.

1 l    6 3053 216

4 l    4 3054 216

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race
Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e pro-
tezione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione 
ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione 
e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente 
il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Sviluppato specificatamente per 
motori a 4 tempi raffreddati ad 
aria o ad acqua impiegati in condi-
zioni fuoristrada gravose. Per im-
pieghi sportivi. Adatto a moto 
enduro e per motocross, quad, 
SxS e motoslitte con e senza frizi-
one a bagno d‘olio.Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ 

και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική 
λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τρι-
βής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη 
και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξά-
νεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους τετράχρο-
νους κινητήρες, που χρησιμοποι-
ούνται υπό υψηλές καταπονήσεις 
εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. 
Κατάλληλο για μηχανές Enduro, 
Motocross, Quad, SxS και 
Snowmobile με και χωρίς υγρό 
συμπλέκτη.

Tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη 
ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδα-
νική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές 
τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή 
σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους τετράχρο-
νους κινητήρες, που χρησιμοποι-
ούνται υπό υψηλές καταπονήσεις 
εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. 
Κατάλληλο για μηχανές Enduro, 
Motocross, Quad, SxS και 
Snowmobile με και χωρίς υγρό 
συμπλέκτη.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει 
για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουρ-
γίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχι-
στη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη 
και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους τετράχρο-
νους κινητήρες, που χρησιμοποι-
ούνται υπό αυξημένες καταπονή-
σεις εκτός δρόμου. Κατάλληλο για 
μηχανές Enduro, Motocross, 
Quad, SxS και Snowmobile με και 
χωρίς υγρό συμπλέκτη.
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

1 l    6 20737 216

4 l    4 20738 216

20 l    1 20765 8

ATV 4T Motoroil 5W-50
Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione 
massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ottimale, 
una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un‘usura mi-
nima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi 
marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato specificatamente per 
motori a 4 tempi raffreddati ad aria 
o ad acqua impiegati in condizioni 
fuoristrada gravose. Per impieghi 
sportivi. Sviluppato appositamente 
per ATV (All Terrain Vehicles), 
quad e SxS (Side by Side) con e 
senza frizione in bagno d‘olio.

OLI MOTORE A 4 TEMPI ATV/SXS | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4T ATV/SXS

1 l    6 3013 1

4 l    4 3014 1

205 l    1 7542 8

ATV 4T Motoroil 10W-40
Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione 
massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ottimale, 
una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un‘usura mi-
nima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi 
marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Sviluppato specificatamente per 
motori a 4 tempi raffreddati ad aria 
o ad acqua impiegati in condizioni 
fuoristrada gravose. Per impieghi 
sportivi. Sviluppato appositamente 
per ATV (All Terrain Vehicles), 
quad e SxS (Side by Side) con e 
senza frizione in bagno d‘olio.

Tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη 
ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδα-
νική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές 
τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή 
σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους τετράχρο-
νους κινητήρες, που χρησιμοποι-
ούνται υπό υψηλές καταπονήσεις 
εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. 
Κατάλληλο για ATV (All Terrain 
Vehicles), Quad και SxS (Side by 
Side) με ή χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη 
ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδα-
νική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές 
τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή 
σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους τετράχρο-
νους κινητήρες, που χρησιμοποι-
ούνται υπό υψηλές καταπονήσεις 
εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. 
Κατάλληλο για ATV (All Terrain 
Vehicles), Quad και SxS (Side by 
Side) με ή χωρίς υγρό συμπλέκτη.

OLI PER MOTORI A 4 TEMPI DI MOTOSLITTE | ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SNOWMOBILE
Completamente sintetici | Συνθετικα

1 l    12 7520 51

4 l    4 2261 51

205 l    1 9048 8

Snowmobil Motoroil 0W-40
Snowmobil Motoroil SAE 0W-40 è un olio motore completamente sintetico a 
bassa viscosità. Si occupa di una lubrificazione rapida del motore e della lu-
brificazione del motore a partire dai primi giri. Grazie all‘impiego di oli base 
sintetici con la più avanzata tecnologia degli additivi viene garantito un olio 
motore a bassa viscosità, estremamente stabile al taglio, che impedisce la 
formazione di sedimenti, riduce le perdite di attrito del motore e contribuis-
ce alla massima riduzione dell‘usura. Testato su Kat.

Snowmobil Motoroil è stato svi-
luppato in modo particolare ba-
sandosi sulle richieste dei motori 
a 4 tempi dei gatti delle nevi.

Συνθετικό λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα. Φροντίζει για ταχύτατη λίπανση του 
κινητήρα και τέλεια λίπανση του κινητήρα από την πρώτη μόλις περιστροφή. 
Με τη χρήση συνθετικών λαδιών βάσης με υπερσύγχρονη τεχνολογία πρό-
σθετων εξασφαλίζεται ένα χαμηλού ιξώδους, μεγάλης αντοχής σε διάτμηση 
λάδι κινητήρα, που αποτρέπει με ασφάλεια τις επικαθήσεις, μειώνει τις 
απώλειες του κινητήρα από την τριβή και συμβάλει στη μέγιστη μείωση της 
φθοράς. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Προσαρμοσμένο ειδικά στις απαι-
τήσεις τετράχρονων κινητήρων σε 
snowmobile.

1 l    6 1505 216

20 l    1 1566 8

Motorbike 2T Synth Street Race
Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e pro-
tezione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione 
ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. In questo 
modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per cataliz-
zatori. Testato in gara.

Sviluppato per motori a 2 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Per impieghi 
sportivi. Ideale per motori con lu-
brificazione separata o a miscela. 
Automiscelante. Rapporto di mis-
celazione fino a 1:100 in base al 
manuale d‘uso.

OLI MOTORE A 2 TEMPI STREET | ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET
Completamente sintetici | Συνθετικα

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ 
και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική 
λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τρι-
βής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παρα-
γωγή καπνού. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμέ-
νο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους δίχρονους κινητή-
ρες, που υπόκεινται σε κανονικές 
έως ακραίες συνθήκες λειτουργί-
ας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για 
κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση 
και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοανα-
μιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης 
έως 1:100 σύμφωνα με τις προδια-
γραφές λειτουργίας.
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

OLI MOTORE A 2 TEMPI STREET | ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET

Completamente sintetici | Συνθετικα

1 l    6 1053 216

20 l    1 1054 8

Motorbike 2T Synth Scooter Street Race
Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e pro-
tezione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione 
ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. In questo 
modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per cataliz-
zatori. Testato in gara.

Sviluppato per motori a 2 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Per impieghi 
sportivi. Ideale per motori con lu-
brificazione separata o a miscela. 
Automiscelante. Rapporto di mis-
celazione fino a 1:100 in base al 
manuale d‘uso.

1 l    6 1504 216

1 l    6 20856 224

20 l    1 1565 8

60 l    1 1577 8

Motorbike 2T Street
Olio motore ad alte prestazioni parzialmente sintetico. Prestazioni e prote-
zione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ot-
timale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato per 
catalizzatori.

Sviluppato per motori a 2 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Per impieghi 
sportivi. Ideale per motori con lu-
brificazione separata o a miscela. 
Automiscelante. Rapporto di mis-
celazione fino a 1:50 in base al 
manuale d‘uso.

Parzialmente sintetici | Ημισυνθετικα

500 ml    6 1622 1

1 l    6 1621 216

Motorbike 2T Semisynth Scooter Street
Olio motore ad alte prestazioni parzialmente sintetico. Prestazioni e prote-
zione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ot-
timale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato per 
catalizzatori.

Sviluppato per motori a 2 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua sot-
toposti a condizioni d‘uso da nor-
mali a gravose. Per impieghi 
sportivi. Ideale per motori con lu-
brificazione separata o a miscela. 
Automiscelante. Rapporto di mis-
celazione fino a 1:50 in base al 
manuale d‘uso.

1 l    6 1619 216

4 l    4 1237 1

60 l    1 1633 8

Motorbike 2T Basic Scooter Street
Olio motore ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Le mate-
rie prime accuratamente selezionate forniscono una base sicura per otti-
mizzare le prestazioni del motore e garantirne la protezione.

Sviluppato per motori a 2 tempi raf-
freddati ad aria o ad acqua sotto-
posti a condizioni d‘uso normali. 
Ideale per motori con lubrificazione 
separata o a miscela. Automisce-
lante. Rapporto di miscelazione 
fino a 1:50 in base al manuale d‘uso.

A base minerale | Ορυκτα

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ 
και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική 
λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τρι-
βής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παρα-
γωγή καπνού. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμέ-
νο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους δίχρονους κινητή-
ρες, που υπόκεινται σε κανονικές 
έως ακραίες συνθήκες λειτουργί-
ας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για 
κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση 
και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοανα-
μιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης 
έως 1:100 σύμφωνα με τις προδια-
γραφές λειτουργίας.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη 
ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδα-
νική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές 
τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη 
παραγωγή καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες. Μελετημένο για αερόψυκτους και 

υδρόψυκτους δίχρονους κινητή-
ρες, που υπόκεινται σε κανονικές 
έως υψηλές συνθήκες λειτουργί-
ας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για 
κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση 
και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοανα-
μιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης 
έως 1:50 σύμφωνα με τις προδια-
γραφές λειτουργίας.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη 
ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδα-
νική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές 
τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη 
παραγωγή καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες. Μελετημένο για αερόψυκτους και 

υδρόψυκτους δίχρονους κινητή-
ρες, που υπόκεινται σε κανονικές 
έως υψηλές συνθήκες λειτουργί-
ας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για 
κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση 
και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοανα-
μιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης 
έως 1:50 σύμφωνα με τις προδια-
γραφές λειτουργίας.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Οι σχολα-
στικά επιλεγμένες ακατέργαστες πρώτες ύλες επιτρέπουν την ασφαλή είσο-
δο όσον αφορά την ισχύ και την προστασία του κινητήρα.

Μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους δίχρονους κινητή-
ρες, που υπόκεινται σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας. Κατάλληλο 
για κινητήρες με ανεξάρτητη 
λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. 
Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία 
ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές λειτουργίας.
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

OLI MOTORE A 2 TEMPI OFFROAD | ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ OFFROAD

1 l    6 3063 216

4 l    4 3064 1

Motorbike 2T Synth Offroad Race
Questo olio motore completamente sintetico per motori a Olio motore ad alte 
prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del 
motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia ec-
cellente del motore, eccezionali valori di attrito e un‘usura minima sono ga-
rantiti così come una bassa fumosità. In questo modo aumenta considerevol-
mente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Sviluppato specificatamente per 
motori a 2 tempi raffreddati ad aria 
o ad acqua impiegati in condizioni 
fuoristrada gravose. Per impieghi 
sportivi. Adatto a moto enduro e 
per motocross, quad, SxS e mo-
toslitte con lubrificazione separata 
e a miscela. Automiscelante. Rap-
porto di miscelazione fino a 1:100 
in base al manuale d‘uso.

Completamente sintetici | Συνθετικα

1 l    6 3065 216

4 l    4 3066 1

Motorbike 2T Offroad
Olio motore ad alte prestazioni parzialmente sintetico. Prestazioni e prote-
zione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione ot-
timale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato per 
catalizzatori.

Sviluppato specificatamente per 
motori a 2 tempi raffreddati ad 
aria o ad acqua impiegati in condi-
zioni fuoristrada da normali a 
gravose. Per impieghi sportivi. 
Adatto a moto enduro e per moto-
cross, quad, SxS e motoslitte con 
lubrificazione separata e a misce-
la. Automiscelante. Rapporto di 
miscelazione fino a 1:50 in base al 
manuale d‘uso.

Parzialmente sintetici | Ημισυνθετικα

1 l    6 1635 15

Pro Kart
Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e pro-
tezione massime del motore in tutte le condizioni d‘uso. Una lubrificazione 
eccellente, una pulizia ottimale del motore, eccezionali valori di attrito e 
un‘usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato in 
gara. Omologato dalla FIA e quindi ammesso ufficialmente per l‘impiego in 
gara.

Sviluppato specificatamente per 
motori a 2 tempi raffreddati ad 
aria o ad acqua in kart, quad, e 
motociclette alimentati a benzina. 
Per lubrificazione separata o a 
miscela. Automiscelante. Osser-
vare le prescrizioni di miscelatura 
della casa costruttrice del veicolo 
o del motore.

OLI MOTORE A 2 TEMPI PER KART | ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CART
Completamente sintetici | Συνθετικα

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ 
και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική 
λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τρι-
βής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παρα-
γωγή καπνού. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμέ-
νο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους δίχρονους 
κινητήρες, που χρησιμοποιούνται 
υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός 
δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλ-
ληλο για μηχανές Enduro, 
Motocross, Quad, SxS και 
Snowmobile με ανεξάρτητη λίπαν-
ση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτο-
αναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμι-
ξης έως 1:100 σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές λειτουργίας.

Ημισυνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη 
ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδα-
νική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές 
τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη 
παραγωγή καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους δίχρονους 
κινητήρες, που χρησιμοποιούνται 
υπό κανονικές έως υψηλές κατα-
πονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ 
χρήση. Κατάλληλο για μηχανές 
Enduro, Motocross, Quad, SxS και 
Snowmobile με ανεξάρτητη λίπαν-
ση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτο-
αναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμι-
ξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές λειτουργίας.

Συνθετικό λάδι κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ 
και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η εξαιρετι-
κή λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές 
τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη 
παραγωγή καπνού. Δοκιμασμένο σε αγώνες. Αναγνωρισμένο από την FIA και 
επομένως εγκεκριμένο επίσημα για αγωνιστική χρήση.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους δίχρονους 
αγωνιστικούς κινητήρες σε καρτ, 
Quad και μοτοσικλέτες, που λει-
τουργούν με βενζίνη. Για ανεξάρ-
τητη λίπανση και λίπανση με ανά-
μιξη. Αυτοαναμιγνυόμενο. Προ-
σέξτε την αναλογία ανάμιξης των 
κατασκευαστών των οχημάτων ή 
των μοτοσικλετών.

1 D – GB – I – E – P 15 D – GB – I 216 BOOKLET
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

1 l    6 2301 164

1 l    6 2382 51

4 l    4 2302 164

4 l    4 2246 51

Snowmobil Motoroil Synthetic 2T
Olio per motori a 2 tempi completamente sintetico con additivi moderni, ap-
positamente selezionati e pregiati. Soddisfa le elevate richieste degli oli per 
motori a 2 tempi. Idoneo per lubrificazione a miscela e lubrificazione sepa-
rata in motori raffreddati ad aria e ad acqua. Garantisce in tutte le condizio-
ni di utilizzo, anche in caso di freddo estremo, una lubrificazione ottimale e 
pertanto una corsa del motore priva di usura.
 

 A seconda delle indicazioni dei 
produttori questo olio per motori 
a 2 tempi può essere impiegato 
per rapporti di miscela fino a 
1:100. Automiscelante.

OLI PER MOTORI A 2 TEMPI DI MOTOSLITTE | ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SNOWMOBILE

500 ml    6 1516 1

500 ml    6 5925 223

1 l    6 3825 1

20 l    1 3826 8

60 l    1 3827 8

Motorbike Gear Oil 75W-90
Indicato specificatamente per le trasmissioni manuali e le trasmissioni 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 energetico per ridurre il consumo di carburante.

Per le trasmissioni delle motocic-
lette a intenso carico e le coppie 
al ponte. Attenersi alle istruzioni 
d’uso del produttore della tras-
missione.

OLI CAMBI | ΛΑΔΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ
Completamente sintetici | Συνθετικα

500 ml    6 3072 1

500 ml    6 5926 223

Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS
Olio per cambi completamente sintetico ad alte prestazioni per alte pressio-
ni, prodotto con oli base sintetici e additivi di alta qualità. Consente anche in 
condizioni estreme un innesto facile e preciso e soddisfa i criteri della clas-
sificazione API GL5. Dispone di eccellenti caratteristiche antiusura e di un 
ottimo rapporto viscosità-temperatura.

Per le trasmissioni delle motocic-
lette a intenso carico e le coppie 
al ponte. Attenersi alle istruzioni 
d‘uso del produttore della tras-
missione.

Completamente sintetici | Συνθετικα

Συνθετικό λάδι δίχρονων κινητήρων με σύγχρονα, ειδικά επιλεγμένα, υψη-
λής ποιότητας πρόσθετα. Ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις στον τομέα 
των λαδιών δίχρονων κινητήρων. Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και 
υδρόψυκτους κινητήρες snowmobile με λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη 
λίπανση. Εξασφαλίζει σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας, ακόμη σε ακραία 
χαμηλές θερμοκρασίες, ιδανική λίπανση και συνεπώς λειτουργία του κινη-
τήρα χωρίς φθορές.

Αυτό το λάδι δίχρονων κινητήρων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ανάλο-
γα με τις προδιαγραφές του κατα-
σκευαστή, για αναλογίες ανάμιξης 
έως 1:100. Αυτοαναμιγνυόμενο. 
Ειδικά μελετημένο για αερόψυ-
κτους και υδρόψυκτους κινητήρες 
snowmobile με λίπανση με ανάμι-
ξη ή ανεξάρτητη λίπανση. Αυτό το 
λάδι κινητήρα είναι πέραν αυτών 
ιδιαίτερα κατάλληλο για κινητή-
ρες E-Tec.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κιβωτίων υψηλής πίεσης, από υψηλής ποιότητας 
συνθετικά λάδια βάσης και πρόσθετα. Επιτρέπει ακόμη και υπό ακραίες συν-
θήκες αλλαγές σχέσεων με ευκολία και ακρίβεια και καλύπτει τις προδια-
γραφές API GL5. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας από τη φθορά 
και τέλεια συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας.

Για εξαιρετικά υψηλής καταπόνη-
σης συστήματα μετάδοσης και 
τελικής μετάδοσης μοτοσικλετών. 
Προσέξτε τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστών των συστημάτων 
μετάδοσης.

Υψηλών επιδόσεων συνθετικό λάδι κιβωτίων υψηλής πίεσης, από υψηλής 
ποιότητας συνθετικά λάδια βάσης και πρόσθετα. Επιτρέπει, ακόμη και υπό 
ακραίες συνθήκες, αλλαγή σχέσεων με ευκολία και ακρίβεια και καλύπτει 
τις προδιαγραφές API GL5. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας από 
τη φθορά και μια ιδανική συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας.

Για εξαιρετικά υψηλής καταπόνη-
σης συστήματα μετάδοσης και 
τελικής μετάδοσης μοτοσικλετών. 
Προσέξτε τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστών των συστημάτων 
μετάδοσης.

1 l    6 3822 1

Motorbike Gear Oil HD 150
Olio per cambi sintetico speciale per trasmissioni primarie di motociclette 
Harley-Davidson. Lubrificazione ottimale a tutte le temperature. L‘olio base 
sintetico conferisce una resistenza ottimale alla pressione.

Per l‘impiego in trasmissioni pri-
marie a catena e frizioni della 
maggior parte dei modelli Harley 
Davidson prodotti fra il 1984 e il 
2010. Attenzione: Non adatto a 
modelli con trasmissioni primarie 
cinghia.

Ειδικό συνθετικό λάδι κιβωτίου για πρωτεύοντες μηχανισμούς μετάδοσης σε 
μοτοσικλέτες Harley Davidson. Ιδανική λίπανση σε όλες τις περιοχές θερμο-
κρασίας. Το συνθετικό λάδι βάσης φροντίζει για ιδανική αντοχή στην πίεση.

Για χρήση στους πρωτεύοντες 
μηχανισμούς μετάδοσης με αλυσί-
δα και στους συμπλέκτες στα 
περισσότερα μοντέλα της Harley 
Davidson μεταξύ 1984 και 2010. 
Προσοχή: Ακατάλληλο για μοντέ-
λα με πρωτεύων μηχανισμό μετά-
δοσης με ιμάντα.

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 51 D – RUS – GB 164 GB – FIN – S – N 223 D – F – I – GR
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

OLI CAMBI | ΛΑΔΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

Tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης

1 l    6 3087 1

1 l    6 5927 223

1 l    6 20857 224

Motorbike Gear Oil 10W-30
Olio per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base 
selezionati e additivi multifunzionali. Presenta pertanto un‘ampia gamma 
d‘impiego per cambi e trasmissioni.

Per cambi e trasmissioni finali 
sottoposti a sollecitazioni normali 
ed elevate.

500 ml    6 1617 1

500 ml    6 5928 223

Motorbike Gear Oil (GL4) 80W
Olio per cambio ad alte prestazioni, prodotto con oli base minerali e additivi 
attentamente selezionati. Consente un innesto facile e preciso delle marce 
e soddisfa i criteri della classificazione API GL4.

Per le trasmissioni delle motocic-
lette a intenso carico e le coppie 
al ponte. Attenersi alle istruzioni 
d’uso del produttore della tras-
missione.

A base minerale | Ορυκτα

1 l    6 3821 1

Motorbike Gear Oil 80W-90 
Olio per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base 
selezionati e additivi multifunzionali. Impiegabile universalmente in tutti i 
tipi di cambi di motociclette conforme alla classificazione API GL 4.

Per cambi di motociclette e tras-
missioni finali sottoposti a solle-
citazioni normali ed elevate. Atte-
nersi alle indicazioni della 
costruttore del cambio.

150 ml    6 1680 1

150 ml    6 5929 223

Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter
Olio per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base 
selezionati e additivi multifunzionali. Presenta pertanto un‘ampia gamma 
d‘impiego per campi e trasmissioni.

Per cambi e trasmissioni finali 
sottoposti a sollecitazioni normali 
ed elevate.

1 l    6 3094 1

1 l    6 5930 223

ATV Axle Oil 10W-30
Olio per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base 
selezionati e additivi multifunzionali. Presenta pertanto un‘ampia gamma 
d‘impiego per campi e trasmissioni.

Per cambi e trasmissioni finali con 
o senza frizione in bagno d‘olio e/o 
freni a bagno d‘olio normalmente e 
fortemente sollecitati.

Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από σχολαστι-
κά επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Για τον λόγο 
αυτό προκύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και συστήματα 
μετάδοσης.

Για κιβώτια και τελικές μεταδό-
σεις με κανονικά έως υψηλά φορ-
τία.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κιβωτίων, από σχολαστικά επιλεγμένα ορυκτέλαια 
βάσης και πρόσθετα. Επιτρέπει αλλαγή σχέσεων με ευκολία και ακρίβεια και 
καλύπτει τις προδιαγραφές API GL4. Για υψηλής καταπόνησης συστή-

ματα μετάδοσης και τελικής μετά-
δοσης μοτοσικλετών. Προσέξτε 
τις προδιαγραφές των κατασκευα-
στών των συστημάτων μετάδοσης.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κιβωτίων υψηλής πίεσης, από σχολαστικά επιλεγ-
μένα έλαια βάσης και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Γενικής χρήσης για όλα τα 
είδη κιβωτίων μοτοσικλετών σύμφωνα με την κατηγορία API GL 4. Για κιβώτια μοτοσικλετών και 

τελικά κιβώτια με κανονική έως 
υψηλή καταπόνηση. Προσέξτε τις 
προδιαγραφές των κατασκευα-
στών των συστημάτων μετάδοσης.

Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από σχολαστι-
κά επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Για τον λόγο 
αυτό προκύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και συστήματα 
μετάδοσης.

Για κιβώτια και τελικές μεταδό-
σεις με κανονικά έως υψηλά φορ-
τία.

Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από σχολαστι-
κά επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Για τον λόγο 
αυτό προκύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και συστήματα 
μετάδοσης.

Για κιβώτια και τελικά κιβώτια με 
και χωρίς υγρό συμπλέκτη και/ή 
εμβαπτιζόμενα φρένα και κανονι-
κή έως υψηλή καταπόνηση.

500 ml    6 1523 1

500 ml    6 5950 223

1 l    6 2716 1

1 l    6 20747 214

5 l    4 1623 1

5 l    4 5951 223

20 l    1 3016 8

205 l    1 20629 8

Motorbike Olio per Forcelle 5W light | 
Motorbike Fork Oil 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 uti-
lizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l’indurimento delle 
guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una pro-
lungata durata di vita.

Uso universale nelle forcelle tele-
scopiche e negli ammortizzatori 
delle motociclette, dei monopatti-
ni, degli autocicli e di altri veicoli a 
due ruote.

OLI PER FORCELLE | ΛΑΔΙΑ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει 
την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη 
χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διόγκωση και τη σκλή-
ρυνση των τσιμουχών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία 
από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά 
πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλε-
τών, μοτοποδηλάτων και λοιπών 
δίτροχων οχημάτων.

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 214 GB – DK – FIN – N – S 223 D – F – I – GR 224 JP
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

OLI PER FORCELLE | ΛΑΔΙΑ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ

500 ml    6 3099 1

500 ml    6 5940 223

1 l    6 2719 1

20 l    1 3017 8

Motorbike Olio per forcelle 7,5W medium/light | 
Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light
Adatto a un impiego universale. L‘impiego di oli base completamente sinte-
tici e di additivi adeguati garantiscono caratteristiche di guida e ammortiz-
zazione eccellenti.

Uso universale nelle forcelle tele-
scopiche e negli ammortizzatori 
delle motociclette, dei monopatti-
ni, degli autocicli e di altri veicoli a 
due ruote.

500 ml    6 1506 1

500 ml    6 5952 223

1 l    6 2715 1

1 l    6 20748 214

5 l    4 1606 1

5 l    4 5953 223

20 l    1 3828 8

Motorbike Olio per forcelle 10W medium | 
Motorbike Fork Oil 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 uti-
lizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l’indurimento delle 
guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una pro-
lungata durata di vita.

Uso universale nelle forcelle tele-
scopiche e negli ammortizzatori 
delle motociclette, dei monopatti-
ni, degli autocicli e di altri veicoli a 
due ruote.

500 ml    6 1524 1

500 ml    6 5954 223

1 l    6 2717 1

Motorbike Olio per forcelle 15W heavy | 
Motorbike Fork Oil 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 uti-
lizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l’indurimento delle 
guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una pro-
lungata durata di vita.

Uso universale nelle forcelle tele-
scopiche e negli ammortizzatori 
delle motociclette, dei monopatti-
ni, degli autocicli e di altri veicoli a 
due ruote.

Λιπαντικό αναρτήσεων ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε μπορεί να καλύπτει κάθε 
εφαρμογή. Η σύνθεση ειδικών συνθετικών λιπαντικών βάσης με αντίστοιχα 
πρόσθετα εξασφαλίζουν ιδανική οδηγική συμπεριφορά και απόσβεση.

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά 
πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλε-
τών, μοτοποδηλάτων και λοιπών 
δίτροχων οχημάτων.

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει 
την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη 
χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διόγκωση και τη σκλή-
ρυνση των τσιμουχών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία 
από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά 
πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλε-
τών, μοτοποδηλάτων και λοιπών 
δίτροχων οχημάτων.

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει 
την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη 
χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διόγκωση και τη σκλή-
ρυνση των τσιμουχών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία 
από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά 
πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλε-
τών, μοτοποδηλάτων και λοιπών 
δίτροχων οχημάτων.

500 ml    6 1625 1

500 ml    6 5931 223

1 l    6 3096 1

1 l    6 5932 223

Motorbike Olio per filtri aria | 
Motorbike Λάδι φίλτρου αέρα
Olio speciale per inumidire i filtri in espanso.  Le eccellenti caratteristiche 
di aderenza del fluido consentono di trattenere nel filtro in modo affidabile 
sabbia e polvere prevenendo un aumento dell‘usura del motore. Prolunga la 
durata di vita del motore. Idrorepellente. Non resinifica e non produce schi-
uma. La colorazione blu del filtro in fase di applicazione consente di appli-
care il prodotto in modo sicuro e uniforme.

Adatto all‘impiego in tutte le mo-
tociclette con motori a 2 e 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua, do-
tati di filtri dell‘aria in spugna o in 
tessuto.

OLI PER FILTRI | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ

400 ml    6 1604 1

400 ml    6 5933 223

400 ml    6 20745 214

Motorbike Olio per filtri aria (Spray) | 
Motorbike Λάδι φίλτρου αέρα (σπρέι)
Aerosol sviluppato appositamente per inumidire i filtri aria in espanso e tes-
suto. Polvere e sporco vengono bloccate in modo affidabile anche in condizio-
ni di utilizzo estreme evitando così danni al motore. Garantisce una portata 
dell‘aria ottimale e quindi lo sfruttamento di tutta la potenza del motore.

Adatto all‘impiego in tutte le mo-
tociclette con motori a 2 e 4 tempi 
raffreddati ad aria o ad acqua, do-
tati di filtri dell‘aria in spugna o in 
tessuto.

1 l    6 1299 1

Motorbike Detergente filtro aria | 
Motorbike Καθαριστικό φίλτρου αέρα
Concentrato idrosolubile specifico per la pulizia del filtro dell’aria. Dispone 
di eccellenti caratteristiche detergenti, è di buona resa ed economico. Scio-
glie, senza aggredire, polvere, olio e grasso senza danneggiare i pori del 
materiale espanso. Privo di solventi e biodegradabile.

Per tutti i filtri dell’aria in materi-
ale espanso normalmente reperi-
bili in commercio per veicoli a 2 e 
4 ruote.

Ειδικό λάδι για φίλτρα αέρα από αφρώδες υλικό.  Η εξαιρετική ικανότητα 
πρόσφυσης του υγρού συγκρατεί με αξιοπιστία το χώμα και τη σκόνη στο 
φίλτρο και προλαμβάνει την αυξημένη φθορά του κινητήρα. Αυξάνει τη διάρ-
κεια ζωής του κινητήρα. Δρα υδροαπωθητικά. Δεν σχηματίζει ρητινώσεις και 
αφρούς. Το γαλάζιο χρώμα κατά την εφαρμογή στο φίλτρο επιτρέπει ασφαλή 
και ομοιόμορφη εφαρμογή.

Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις 
δίχρονες και τετράχρονες μοτοσυ-
κλέτες, με αερόψυκτους ή υδρό-
ψυκτους κινητήρες, στους οποίους 
υπάρχουν φίλτρα αφρώδους υλι-
κού.

Ειδικά εξελιγμένο αερόλυμα προϊόν για ψεκασμό φίλτρων αέρα από αφρώ-
δες υλικό και υφασμάτινων φίλτρων αέρα. Η σκόνη και οι ρύποι συγκρατού-
νται αξιόπιστα ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες χρήσης και επομένως απο-
τρέπονται ζημιές στον κινητήρα. Εξασφαλίζει μια ιδανική ροή αέρα και επο-
μένως μέγιστη ισχύ κινητήρα.

Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις 
δίχρονες και τετράχρονες μοτοσυ-
κλέτες, με αερόψυκτους ή υδρόψυ-
κτους κινητήρες, στους οποίους 
υπάρχουν φίλτρα αφρώδους υλικού.

Ειδικά προσαρμοσμένο, αναμιγνυόμενο με νερό συμπυκνωμένο υγρό καθα-
ρισμού φίλτρου αέρα. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού, είναι 
πολύ αποδοτικό και οικονομικό στη χρήση. Αποκολλάει σκόνη, λάδια και 
γράσα χωρίς να προκαλεί ζημιά στους πόρους του αφρώδους υλικού. Χωρίς 
διαλύτες και βιοδιασπώμενο.

Κατάλληλο για όλα τα συνηθισμέ-
να φίλτρα αέρα από αφρώδες υλι-
κό στον τομέα των 2 και των 4 τρο-
χών.
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

PRODOTTI DI MANUTENZIONE | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

1 l    6 1509 1

1 l    6 5960 223

1 l    6 20746 214

5 l    1 3037 1

5 l    1 5961 223

20 l    1 3038  

Motorbike Cleaner
Liquido detergente sviluppato appositamente per motocicli e biciclette. Non 
contiene solventi inquinanti.

Per la pulizia di motociclette, 
quad, scooter e biciclette.

400 ml    12 3039 1

400 ml    12 5955 223

400 ml    12 20744 214

Motorbike Cera spray lucidante | 
Motorbike Γυαλιστικό Σπρεϋ Κεριού 
Cera con eccellenti proprietà detergenti e lucidanti. La Cera spray lucidante 
rimuove rapidamente e facilmente il leggero strato di grasso e sporcizia 
stradale, senza lasciare graffi. Grazie all‘azione lucidante super leggera 
(come se si stesse semplicemente spolverando), il prodotto lascia una su-
perficie liscia su tutti i tipi di vernice e finitura colorata, garantendo 
un‘estrema brillantezza e un‘incredibile profondità del colore. Lo strato 
protettivo riduce i graffi e protegge la vernice da condizioni atmosferiche 
avverse durante l‘uso intermedio.

Ottime proprietà di tenuta per le 
superfici verniciate in modo da 
proteggere dagli agenti atmosfe-
rici avversi. Per vernici colorate e 
metallizzate, nuove o apposita-
mente preparate e per trattare in 
modo rapido i veicoli nuovi e usati 
nei concessionari d‘auto.

200 ml    12 1513 1

200 ml    12 20743 214

Motorbike Spray multiuso | 
Motorbike Σπρεϋ Πολλαπλών Χρήσεων
Lubrifica, dissolve la ruggine e protegge la motocicletta. Favorisce perma-
nentemente il movimento fluido delle parti mobili (ad es. cavi Bowden). Al-
lenta le viti tenacemente arrugginite. Protegge l‘intero impianto elettrico. 
Previene lo stridio. Protegge dalla corrosione e si prende cura delle parti in 
gomma. Con un eccezionale potere di penetrazione.

Le eccezionali e versatili caratte-
ristiche permettono un ampio 
campo di applicazioni in officina, 
sugli automezzi e sui veicoli a due 
ruote.

250 ml    12 1508 1

250 ml    12 5962 223

250 ml    12 20741 214

Motorbike Lubrificante per catene | 
Motorbike Chain Lube 
Grasso per catene completamente sintetico. Estremamente aderente e anti 
foratura. Eccezionali proprietà di penetrazione e lubrificazione. Particolar-
mente adatto per le catene a scorrimento veloce. Riduce l’allungamento 
delle catene e aiuta ad allungarne la vita di servizio. Biodegradabilità (test 
CEC L-33T-82 in 21 giorni 80 %). Effetto ottimale solo se non miscelato. Pri-
ma dell’uso si consiglia di pulire la catena con Motorbike Detergente per ca-
tene e freni (n. parte 1602).

Prima lubrificazione e rilubrifica-
zione di catene di trasmissione. 
Particolarmente indicato in at-
mosfere polverose, sporche e 
corrosive. Per catene sottoposte a 
forti sollecitazioni e a rotazione 
rapida con e senza O-ring.

300 ml    12 1603 1

300 ml    12 5963 223

Motorbike Detergente interno casco | 
Motorbike Καθαριστικό Εσωτερικού Κράνους
Pulizia delicata e accurata. Elimina i batteri e assicura un profumo fresco e 
gradevole. La pellicola protettiva impedisce che lo sporco si riformi rapida-
mente.

Pulizia delicata e accurata di ca-
schi, imbottiture, visiere, rivesti-
menti, selle, ecc.

Ειδικό βιοδιασπώμενο καθαριστικό μοτοσικλετών. Χωρίς φωσφορικά άλατα 
και διαλύτες που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Για καθαρισμό μοτοσικλετών, 
Quad, σκούτερ και ποδηλάτων

Γυαλιστικό σπρεϋ κεριού με βάση το νερό με καλή καθαριστική δράση και 
εξαιρετική λάμψη. Οι ρύποι του δρόμου και οι δύσκολοι λιπαροί ρύποι αφαι-
ρούνται εύκολα και γρήγορα χωρίς να δημιουργούνται γρατζουνιές. Με το 
πανεύκολο γυάλισμα (όπως ξεσκονίζουμε) δημιουργείται σε όλους τους 
τύπους βαφής και χρωμάτων μια λεία επιφάνεια με μεγάλη γυαλάδα. Το προ-
στατευτικό αυτό στρώμα που δημιουργείται εξομαλύνει ελαφρές γρατζου-
νιές και προστατεύει τη βαφή από καιρικές επιδράσεις.

Εξαιρετική φροντίδα βαφής για 
ενδιάμεση εφαρμογή. Τέλεια 
σφράγιση των βαμμένων επιφα-
νειών από καιρικές συνθήκες. Για 
απλά και μεταλλικά χρώματα, και-
νούργια ή κατάλληλα προετοιμα-
σμένα, καθώς και για τη γρήγορη 
προετοιμασία καινούργιων ή 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε 
εκθέσεις αυτοκινήτων.

Λιπαίνει, διαλύει την σκουριά, προστατεύει και συντηρεί την μοτοσικλέτα. 
Διατηρεί τα κινούμενα μέρη ευκίνητα όπως π.χ. ντίζες, μανέτες κ.α.. Χαλα-
ρώνει βίδες που έχουν κολλήσει από την σκουριά. Προστατεύει ολόκληρο το 
ηλεκτρικό σύστημα. Αποτρέπει τους τριγμούς. Προστατεύει από διάβρωση 
και συντηρεί τα λαστιχένια μέρη. Με άριστη διεισδυτική ικανότητα.

Από τις εξαιρετικές και πολύ-
πλευρες ιδιότητες προκύπτει ένα 
ευρύ πεδίο δυνατοτήτων χρήσης 
για το συνεργείο, τα αυτοκίνητα 
και τα δίκυκλα.

Συνθετικό γράσο αλυσίδων. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην πρόσφυση και στο 
νερό. Εξαιρετική συμπεριφορά διείσδυσης και λίπανσης. Ιδιαίτερα κατάλληλο 
για αλυσίδες γρήγορης περιστροφής. Μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας 
και φροντίζει για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Βιοδιασπώμενο 
(τεστ CEC L-33T-82 σε 21 ημέρες > 80 %). Ιδανική αποτελεσματικότητα μόνο 
σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη. Πριν από τη χρήση, προτείνουμε τον 
καθαρισμό της αλυσίδας με Motorbike Καθαριστικό αλυσίδων και φρένων (αρ. 
ειδ. 1602).

Πρώτη λίπανση και λίπανση 
συντήρησης αλυσίδων μετάδοσης 
κίνησης. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε 
σκονισμένο, λερωμένο και δια-
βρωτικό περιβάλλον. Για υψηλής 
καταπόνησης και γρήγορης κίνη-
σης αλυσίδες με και χωρίς δακτυ-
λίους κυκλικής διατομής.

Καθαρίζει σχολαστικά χαρίζοντας ταυτόχρονα προστασία. Καταπολεμά τα 
βακτηρίδια και φροντίζει για ευχάριστο φρέσκο άρωμα. Το προστατευτικό 
φιλμ εμποδίζει τη γρήγορη εκ νέου ρύπανση.

Σχολαστικός καθαρισμός κρανών, 
εσωτερικών επενδύσεων κρανών, 
ζελατίνων, επενδύσεων, σελών 
κτλ.

500 ml    6 1602 1

500 ml    6 5964 223

500 ml    6 20742 214

Motorbike Detergente per catene e freni | 
Motorbike Καθαριστικό αλυσίδων και φρένων
Detergente speciale contenente una combinazione di solventi accuratamen-
te selezionati per la pulizia rapida e semplice e lo sgrassamento delle parti 
strutturali dei veicoli a due ruote.

Per la pulizia di catene con e sen-
za O/X-ring su veicoli a due ruote 
e quad.

Ειδικά μελετημένο καθαριστικό με επιλεγμένο συνδυασμό διαλυτικών για 
γρήγορο, απροβλημάτιστο καθαρισμό και απολίπανση μερών μοτοσικλετών.

Για τον καθαρισμό αλυσίδων με 
και χωρίς δακτυλίους κυκλικής 
διατομής σε δίκυκλα και Quad.
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

PRODOTTI DI MANUTENZIONE | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

50 ml    24 1592 8

50 ml    24 5980 223

400 ml    12 1591 1

400 ml    12 5981 223

Motorbike Spray per catene bianco | 
Motorbike Σπρεϋ Αλυσίδας Λευκό
Speciale grasso bianco completamente sintetico. Per una lubrificazione ot-
timale grazie all’applicazione visibile sulla catena. Resistente all’acqua cal-
da e fredda e agli schizzi d’acqua. Eccellenti proprietà aderenti e antiusura. 
Riduce l’allungamento delle catene e aiuta ad allungarne la vita di servizio. 
Eccellenti proprietà di penetrazione e anticorrosive. La lattina da 50 ml può 
essere riempita con la lattina da 400 ml. Prima dell’uso si consiglia di pulire 
la catena con Motorbike Detergente per catene e freni (n. parte 1602).

Per tutte le catene delle moto cic-
lette sottoposte a intensi carichi 
di lavoro e a scorrimento veloce 
con e senza O/X-ring.

250 ml    6 1601 1

250 ml    12 5965 223

Motorbike Trattamento per pelle | 
Motorbike Φροντίδα Δερμάτινων Στολών
Emulsione di alta qualità per la cura e il trattamento di tutte le pelli lisce. 
Rinnova i colori, protegge e cura la pelle. Dona alle parti trattate una super-
ficie satinata con effetto impregnante. Per la pulizia di superfici molto spor-
che si consiglia l’uso del detergente universale LIQUI MOLY (n. parte 1653).

Per superfici in pelle liscia come 
sedute e bisacce da sella. Tute da 
motociclista ecc.

300 ml    12 1579 1

300 ml    12 5982 223

Motorbike Gonfia e ripara | 
Motorbike Σπρεϋ Επισκευής Ελαστικών
Sigilla e rigonfia i pneumatici a terra. Dopo la riparazione è possibile ri-
prendere il viaggio solo a velocità moderata e il pneumatico va riparato o 
sostituito alla prima occasione. Per tutti i tipi di pneumatici con e senza ca-
mera d’aria. Non utilizzare se la camera d’aria è squarciata, se il pneumati-
co è scivolato dal cerchio oppure se la copertura esterna presenta dei tagli 
lateralmente. ATTENZIONE: I sistemi di controllo della pressione 
all‘interno dei pneumatici potrebbero venire danneggiati irrimediabilmente 
dai solventi contenuti.

Per pneumatici di ogni dimensio-
ne con e senza camera d’aria per 
il primo soccorso e il soccorso 
stradale.

Λευκό, συνθετικό ειδικό γράσο. Για τέλεια λίπανση χάρη στην ορατή εφαρμο-
γή στην αλυσίδα. Με αντοχή σε καυτό και κρύο νερό και στον ψεκασμό νερού. 
Άριστη ικανότητα πρόσφυσης και προστασία από τη φθορά. Μειώνει την επι-
μήκυνση της αλυσίδας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Καλή 
ικανότητα διείσδυσης και καλή αντιδιαβρωτική προστασία. Με το δοχείο 400 
ml υπάρχει η δυνατότητα επαναπλήρωσης του δοχείου των 50 ml. Πριν από 
τη χρήση, προτείνουμε τον καθαρισμό της αλυσίδας με Motorbike Καθαριστι-
κό αλυσίδων και φρένων (αρ. ειδ. 1602).

Για όλες τις υψηλής καταπόνησης 
και γρήγορης κίνησης αλυσίδες 
μοτοσικλετών με και χωρίς δακτυ-
λίους κυκλικής διατομής.

Υψηλής ποιότητας γαλάκτωμα φροντίδας για όλα τα λεία δέρματα. Φρεσκά-
ρει τα χρώματα, προστατεύει και συντηρεί το δέρμα. Οι επιφάνειες εμποτί-
ζονται και παίρνουν μια μεταξένια ματ λάμψη. Για τον καθαρισμό πολύ λερω-
μένων επιφανειών προτείνουμε το Καθαριστικό γενικής χρήσης LIQUI MOLY 
(αρ. ειδ. 1653).

Για δερμάτινες επιφάνειες από 
λείο δέρμα όπως π.χ. σέλες, πλαϊ-
νές βαλίτσες, δερμάτινες στολές 
κτλ.

Στεγανοποιεί κλαταρισμένα ελαστικά και τα φουσκώνει ξανά. Μετά την επι-
σκευή, η πορεία πρέπει να συνεχίζεται μόνο με μέτρια ταχύτητα και με την 
πρώτη ευκαιρία να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται το ελαστικό. Για όλους 
τους τύπους ελαστικών, με και χωρίς σαμπρέλα. Να μην χρησιμοποιείται, 
εάν έχει σχιστεί η σαμπρέλα, εάν το ελαστικό έχει βγει από τη ζάντα ή εάν 
έχουν σχιστεί τα πλαϊνά! ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συστήματα επιτήρησης πίεσης μέσα 
στο ελαστικό ενδέχεται να καταστραφούν από τους περιεχόμενους διαλύτες.

Για όλες τις διαστάσεις ελαστικών 
με και χωρίς σαμπρέλα για βοή-
θεια καθ‘ οδόν.

100 ml    12 1571 15

100 ml    12 5983 223

Motorbike Pulisci visiere | 
Motorbike Καθαριστικό Ζελατίνας
Pulisce e protegge i caschi e le visiere. Antiappannante attivo per vetro e vi-
sori in plastica. A effetto duraturo. Rimuove le macchie di sporco, insetti, 
olio e silicone. Garantisce una visuale ottima, migliorando anche la sicurez-
za di guida.

Ideale soprattutto per pulire, pro-
teggere e come antiappannamen-
to del vetro e delle visiere in plas-
tica.

Φροντίζει και καθαρίζει κράνη και ζελατίνες. Αφαιρεί βρωμιές, έντομα, 
λάδια και σιλικόνη. Παρέχει ενεργή αντιθαμβωτική δράση σε γυάλινες και 
πλαστικές ζελατίνες. Με δράση μεγάλης διάρκειας. Για πεντακάθαρη ζελα-
τίνα – άριστη ορατότητα και ασφάλεια.

Ειδικό για καθαρισμό, φροντίδα 
και αντιθαμβωτική προστασία σε 
γυάλινες και πλαστικές ζελατίνες.

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB 15 D – GB – I 223 D – F – I – GR
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

LIQUIDO PER FRENI | ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

500 ml    6 3086 15

500 ml    6 5984 223

Liquido per i freni SL6 DOT 4 | Υγρά Φρένων SL6 DOT 4
Liquido per freni sintetico basato su eteri glicolici e i relativi esteri di acido 
borico e ha un punto di ebollizione a secco e un punto di ebollizione umido 
estremamente elevati; in tal modo viene garantita una frenata sicura anche 
in caso di impieghi di lunga durata e dopo che è stata assorbita una deter-
minata quantità di umidità.

Particolarmente adatto per 
l‘impiego in impianti frenanti e 
sistemi frizione idraulici di auto-
veicoli per i quali è prescritto 
l‘uso di un liquido freni sintetico. 
Ideale per i veicoli equipaggiati 
con sistemi di sicurezza come 
ESP/DSC, ABS e/o ASR.

250 ml    24 3091 25

250 ml    24 2884 44

500 ml    24 3093 26

500 ml    24 2885 44

1 l    12 2886 44

5 l    4 2887 44

Liquido per i freni DOT 4 | Υγρά Φρένων DOT 4
Liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni 
ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione 
di parti metalliche del freno e riducono l‘ossidazione a temperature elevate. 
Il liquido per i freni ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il 
funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimi-
lata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo.  
Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore 
è minimizzata.

Ottimamente adatto per l‘uso in 
tutti i sistemi di frenatura a disco 
e a tamburo e per i sistemi 
d‘aggancio di veicoli per i quali un 
liquido sintetico per freni è 
prescritto. Il liquido per i freni  è 
anche ottimamente adatto per 
l‘uso in sistemi di frenatura anti-
bloccaggio.

500 ml    6 3085 1

500 ml    6 5985 223

5 l    4 3097 1

20 l    1 2888  

60 l    1 3098  

Liquido per i freni DOT 4 | Υγρά Φρένων DOT 4
Liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni 
ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione 
di parti metalliche del freno e riducono l‘ossidazione a temperature elevate. 
Il liquido per i freni ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il 
funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimi-
lata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo. 
Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore 
è minimizzata.

Ottimamente adatto per l‘uso in 
tutti i sistemi di frenatura a disco 
e a tamburo e per i sistemi 
d‘aggancio di veicoli per i quali un 
liquido sintetico per freni è 
prescritto. Il liquido per i freni è 
anche ottimamente adatto per 
l‘uso in sistemi di frenatura anti-
bloccaggio.

250 ml    24 3092 25

250 ml    24 5986 88

55 l    1 3672  

Liquido per i freni DOT 5.1 | Υγρο Φρενων DOT 5.1
Liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni 
ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione 
di parti metalliche del freno e riducono l‘ossidazione a temperature elevate. 
Il liquido per i freni ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il 
funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimi-
lata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo. 
Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore 
è minimizzata.

Ottimamente adatto per l‘uso in 
tutti i sistemi di frenatura a disco 
e a tamburo e per i sistemi 
d‘aggancio di veicoli per i quali un 
liquido sintetico per freni è 
prescritto. Il liquido per i freni è 
anche ottimamente adatto per 
l‘uso in sistemi di frenatura anti-
bloccaggio.

Συνθετικά υγρά φρένων σε βάση αιθέρων γλυκόλης και εστέρων βορικού 
οξέος. Διαθέτουν υψηλό ξηρό σημείο ζέσεως καθώς και υγρό σημείο ζέσε-
ως, εξασφαλίζοντας έτσι ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε 
παρατεταμένη διάρκεια χρήσης, ασφαλές φρενάρισμα. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση 

σε υδραυλικά συστήματα πέδησης 
και συμπλέκτη σε οχήματα, για τα 
οποία προβλέπεται συνθετικό 
υγρό φρένων. Ιδανικό για οχήματα, 
που είναι εξοπλισμένα με συστή-
ματα ασφαλείας όπως ESP/DSC, 
ABS και/ή ASR.

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των 
υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέ-
τουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση 
ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρή-
σης.

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση 
σε όλα τα συστήματα με δισκόφρε-
να και ταμπούρα, καθώς και σε 
συμπλέκτες σε οχήματα, για τα 
οποία προβλέπεται συνθετικό 
υγρό φρένων αυτής της προδια-
γραφής. Ιδιαίτερα κατάλληλα και 
για χρήση σε συστήματα πέδησης 
με ABS.

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των 
υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέ-
τουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση 
ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρή-
σης.

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση 
σε όλα τα συστήματα με δισκόφρε-
να και ταμπούρα, καθώς και σε 
συμπλέκτες σε οχήματα, για τα 
οποία προβλέπεται συνθετικό 
υγρό φρένων αυτής της προδια-
γραφής. Ιδιαίτερα κατάλληλα και 
για χρήση σε συστήματα πέδησης 
με ABS.

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των 
υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέ-
τουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση 
ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρή-
σης.

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση 
σε όλα τα συστήματα με δισκόφρε-
να και ταμπούρα, καθώς και σε 
συμπλέκτες σε οχήματα, για τα 
οποία προβλέπεται συνθετικό 
υγρό φρένων αυτής της προδια-
γραφής. Ιδιαίτερα κατάλληλα και 
για χρήση σε συστήματα πέδησης 
με ABS.
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 Cont.  Unità conf. N. parte
 Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Area di utilizzo
Πεδίο χρήσης

LIQUIDO PER FRENI | ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ

250 ml    24 3679 29

Brake Fluid Race | Υγρά Φρένων Race 
È un liquido per freni sintetico a base di etere glicolico e poliglicoli alchilici. 
Contiene inibitori che prevengono la corrosione die componenti metallici dei 
freni e riducono l’ossidazione alle elevate temperature. Il liquido per freni 
garantisce elevati punti di ebollizione a umido e a secco. Speciali additivi in-
nocuizzanti dell’umidità aiutano a ridurre al minimo la formazione di bolle 
di vapore.

Particolarmente adatto per 
l‘impiego in tutti gli impianti di 
freni a disco e a tamburo e in sis-
temi di frizione di motocicli per i 
quali è prescritto l‘uso di un liqui-
do freni sintetico. Il liquido freni è 
ideale anche per l‘impiego in im-
pianti frenanti con ABS.

1 l    12 6924 1

5 l    4 8810 1

20 l    1 8811 8

200 l    1 8812 8

Coolant Ready Mix RAF12 Plus
Miscela pronta per l‘uso a base di etilenglicole con un complesso pacchetto 
di inibitori (tecnologia OAT) sviluppato appositamente per i moderni motori 
in alluminio ad alte prestazioni. Il prodotto è senza ammine, nitriti, fosfati e 
silicati e offre un‘eccellente protezione dal gelo, dalla ruggine e dal surris-
caldamento. In questo modo si ottiene un funzionamento sicuro del veicolo 
per l‘utilizzo in tutte le stagioni.

Per tutti gli impianti di raffredda-
mento e motori, in particolare per 
i motori in alluminio ad alte pres-
tazioni, di auto, veicoli industriali, 
autobus, macchine agricole e uni-
tà fisse che richiedono una prote-
zione dell‘impianto di raffredda-
mento di alta qualità.

LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO | ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

EQUIPAGGIAMENTO D‘OFFICINA | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

1 Pz/ τεμ.   1 29034  

Motorcycle Armadio Olio per Moto per fusti LIQUI 
MOLY da 20 litri e 1 litro 
composto da 3 taniche da 20 litri e 3 confezioni da 6 flaconi VPE da 1 litro di 
olio per motociclette (a scelta)
• Dimensioni: 950 (altezza) x 630 (larghezza) x 550 (profondità) mm 
• Peso: 52 kg 
• Colore: Corpo RAL 7016 - Porte 9006.

Armadio per conservare in mani-
era chiara e ordinata i diversi tipi 
di oli per moto con la rispettiva 
vasca di raccolta integrata.

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των 
υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέ-
τουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση 
ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρή-
σης.

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση 
σε όλα τα συστήματα με δισκόφρε-
να και ταμπούρα, καθώς και σε 
συμπλέκτες σε οχήματα, για τα 
οποία προβλέπεται συνθετικό 
υγρό φρένων αυτής της προδια-
γραφής. Ιδιαίτερα κατάλληλα και 
για χρήση σε συστήματα πέδησης 
με ABS.

Έτοιμο για χρήση μείγμα με βάση την αιθυλενογλυκόλη με σύνθετο πακέτο 
ανασταλτικών παραγόντων (τεχνολογία ΟΑΤ), που έχει μελετηθεί ειδικά για 
σύγχρονους κινητήρες υψηλών επιδόσεων από αλουμίνιο. Το προϊόν δεν 
περιέχει αμίνες, νιτρώδη, φωσφορικά άλατα καθώς και πυριτικά και παρέχει 
εξαιρετική προστασία από πάγο, οξείδωση και υπερθέρμανση. Έτσι προκύ-
πτει μια ασφαλής λειτουργία του οχήματος για όλες τις εποχές του έτους.

Για όλα τα συστήματα ψύξης και 
τους κινητήρες, ιδίως για κινητή-
ρες υψηλών επιδόσεων από αλου-
μίνιο, σε επιβατικά, φορτηγά, 
λεωφορεία, γεωργικά μηχανήμα-
τα, καθώς και ανεξάρτητους στα-
θερούς κινητήρες και συσκευές, 
που απαιτούν προστασία συστήμα-
τος ψύξης τέτοιας ποιότητας.

Motorbike Ερμαριο Λαδιων Μοτοσικλετων για 
συσκευασίες 20 λίτρων LIQUI MOLY
αποτελείται από 3 κάνιστρα x 20 λίτρα + 3 x 6 ΜΣ φιαλών λαδιών μοτοσικλε-
τών 1 λίτρου (κατ‘ επιλογή) 
• Ύψος 950 mm x Πλάτος 630 mm x Μήκος 550 mm 
• Βάρος: 52 kg

Ερμάριο λαδιών για τακτοποιημέ-
νη και καθαρή αποθήκευση 
λαδιών μοτοσικλετών με ενσωμα-
τωμένη λεκάνη συλλογής.
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Qui può trovare l‘olio 
motore adatto alla Sua 
moto!

Εδώ θα βρείτε το σωστό 
λάδι κινητήρα για τη 
μοτοσικλέτα σας!

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY
Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail: info@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com

Technical Support:
+49 731 1420-871

Si escludono responsabilità 
dovute ad errori di stampa.
Salvo modifiche tecniche.
Χωρίς ευθύνη για τυχόν 
λάθη εκτύπωσης. Διατηρούμε 
το δικαίωμα τεχνικών 
τροποποιήσεων.

Con complimenti:
Προτείνονται φιλικά από την:


