Ausgabe 7/2019

Produkter
& Tjänster

Tysk kvalitet – globalt
LIQUI MOLY är aktiv i mer än 120 länder runt om i världen.
Professionella produkter och perfekt service från A till
Ö, med stöd av ett starkt varumärke. Din omsättning
beror på din passion och din attraktionskraft. Människor
låter sig endast påverkas av ett emotionellt laddat varumärke. Vi inom LIQUI MOLY anstränger oss för att presentera detta varumärket runt om i världen, en verklig
utmaning för ett världsomspännande företag.

Hemmamatch
Framgång världen över är oberoende av företagets storlek. Framgången baserar på engagerade personer som
alltid konsekvent arbetar för tillväxt och uppsatta mål.
Detta innebär löftet om: Made in Germany. LIQUI MOLY-kunder kan dra fördel av detta över hela världen. Vi
satsar på Tyskland eftersom vi vet: Made in Germany garanterar framgång, både för oss och alla våra kunder.
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LIQUI MOLY är komplettleverantör inom fordonssektor och
för motoroljor, tillsatser, vård-, service- och limprodukter i
sitt sortiment.

Made in Germany.
Kvalitet som förpliktar
Forskning inom High-Tech-produkter är nödvändigt. En
annan viktig faktor är strikta kvalitetsnormer och –kontroller, redan vid urvalet av råmaterial. Vi använder bara äkta
vara i våra motoroljor, specialsmörjmedel, tillsatser och
fordonsvårdprodukter. Redan från inköp till slutgiltig leverans genomgår råmaterial och slutprodukt samma strikta kontroller och omfattande tester. Tester följs av tester.

Forskning för beprövad
kvalitet

Individualitet istället för
masskonsumtion

Innovativa produkter och tillverkningsmetoder är ett plus
för den egna forskningen och utvecklingen. Våra motoroljor uppfyller de absolut högsta kraven. Alla kända fordonstillverkare har givit grönt ljus för våra produkter. Våra
avdelningar för utveckling, produktion och försäljning är
kontrollerade och certifierade enligt DIN ISO EN 9001 och
14001. Som ansvarsfullt företag känner vi oss förpliktade
att hantera energi och känsliga resurser med varsamhet.
Samtliga anläggningar och processer förbättras ständigt
med hänsyn till miljökrav. Här betyder kompetensen hos
våra erfarna fackmän mycket, med alla deras förmågor
och kunskaper. Och alla LIQUI MOLY-kunder har fördelar:
Motorcykelförare, handel och verkstäder.

Vi engagerar oss bland annat inom sport. Naturligtvis ligger motorsporten på första plats. Förutom engagemang
inom rallysporten i olika länder är även Team Dynavolt Intact GP en hörnpelare inom varumärkesstrategin. Målet
är att ge varumärket en imponerande presentation och
lämna avtryck över hela världen. LIQUI MOLY-loggan finns
därför i händelsernas centrum på många internationella
sportevenemang: Världsmästerskap för standardvagnsracing, basketbolliga eller ATP-tennisturnering. LIQUI
MOLY visar sig överallt och väcker uppmärksamhet för
varumärket. Det gynnar våra kunder på plats eftersom de
kan ta med sig denna tjusning för varumärket i form av
reklam på bensinstationer och verkstäder, presentationer,
reklamblad, material för shops och utomhusdekoration,
kataloger, broschyrer, plakat och videopresentationer.
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LIQUI MOLY-försäljning för motorcykelhandel och -verkstad:

Topper Futura-Plastrack
MOTO GP, Art. nr. 50160
Futura-Plastrack*,
Art. nr. 9989
Sidodel Futura Shop
(2 delar), Art. nr. 5247
Tom Lüthi
FIM Moto2
World Championship

513351902

Marcel Schrötter
FIM Moto2
World Championship

Poster Schrötter/ Lüthi DIN A1, Art. nr. 51335

Date of
oil change:

with:

Motorbike 4T Synth 5W-40

Motorbike 4T 10W-40

Motorbike 4T Synth 10W-50

Motorbike 4T 10W-30

Motorbike 4T Synth 10W-60

Motorbike 4T 15W-50

Motorbike HD Synth 20W-50

Motorbike 4T 20W-50

Motorbike 4T 5W-40 HC Street

Motorbike 4T 10W-40 Basic

Oil filter
Brake fluid
Coolant
Fork oil
Gear oil
Shock-absorber oil

checked
refilled
checked
checked
refilled

changed
changed
changed
changed
changed
changed

508511710

With best regards:

Reklamtavla Motorbike
(594 x 745 mm),
Art. nr. 9911

Motorbike Klistermärke
oljebyte,
Art. nr. 50851

Shooter 4our/6ix Box
Art. nr. 20406

Klistermärke
Motorbike,
Art. nr. 8543

ADDITIVE
ADDITIVES

MOTO
RÖLE
MOTO
4-TAK
R OIL
S 4-S T STREET
TROK
E STR
EET

NEW!

NEW!
Motoröle,
mehr
Additive und Motorb
ike
Motor oils, MoS Shooter
additives
and more
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Oljeskåp för
motorcykelolja,
Art. nr. 29034

Displayen är bestyckad
i displaykartong.
Idealisk för säljdisken.*
Art. nr. 9965/9925

LIQUI MOL
specialutvecklY
ing

Broschyr Ändkund
Motorbike, Art. nr. 5560

Tego-Metall-Hylla*,
Art. nr. 9969
Tego-Metall-Hylla*,
Art. nr. 9988
Topper Tego-Metall-Hylla
Motorcykel, Art. nr. 9603
Ta 1 styck för hylla
#9969 och 2 stycken
från hylla # 9988!

Oljeguide
Motorbike,
Art. nr. 8769

Påfyllning individuellt med 20-liter och 1-liter-behållare.
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QR-kod för snabb sökning i LIQUI MOLY
oljeguide online.

* Standardbestyckning

enligt offert resp. se internet. Individuell bestyckning möjlig.

TILLSATSER
Användningsområde

Motorbike MoS2 Shooter

Reducerar friktion och slitage samt sänker olje- och bränsleförbrukning.
Ger lugnare motorgång och färre driftsstörningar.



Motorbike Oil Additive

Vetenskapligt bevisat sänkt slitage med upp till 50%. Ger längre livslängd
för motorn. Motorn går lättare, olje- och bränsleförbrukningen sjunker. Ger
lugnare motorgång och färre driftsstörningar. Katalysatortestad.



Motorbike Engine Flush Shooter

Rengöringsvätska för att befria motorns inre från störande avlagringar. Löser slam- och lackbildning. Oljelösliga och icke oljelösliga rester av alla typer försätts i svävande tillstånd och töms ur oljekretsen vid oljebytet. Den
nya oljan utan „gamla synder“ och motorn utan avlagringar och smuts kan
på detta sätt utvecklad sin fulla prestanda.

Innehåll

Förpackn. Art. nr.

Lämplig för alla 2- och 4-taktsmotorer. 20 ml (1 tun) räcker för 1
liter motorolja. För 2-taktsmotorer: 10 ml per 10 liter bränsleblandning resp. 20 ml till 400 ml
2-taktsolja. Katalysatortestad.

20 ml 
20 ml 

Lämpar sig för alla 4- samt
2-taktsmotorer med separatsmörjning och direkt inblandning i
bränslet. Kan även användas i oljebadkopplingar. Doseringsrekommendation vid varje oljebyte
resp. vid varje tankning för
2-taktsmotorer. 4-taktsmotorer:
30 ml per liter motorolja resp.
med våtkoppling 20 ml. 2-taktsmotorer med separatsmörjning:
20 ml per liter 2 -taktsolja resp.
med inblandning: 10 ml per 10 l
blandning.

125 ml 

Rengör och spolar oljekretsar i
motorcyklar med 4-taktsbensinmotorer. Hur ofta vätskan används beror på smutsen i oljekretsen och använd oljekvalitet.

80 ml
80 ml
80 ml
80 ml

Rengör och spolar oljekretsar i
motorcyklar med 4-taktsbensinmotorer. Hur ofta vätskan används beror på smutsen i oljekretsen och använd oljekvalitet.

250 ml 






24 20555
24 3444

6

1580


25

1

24 3028 
24 20597 25
24 20579 265
24 20580 272




Motorbike Engine Flush

Rengöringsvätska för att befria motorns inre från störande avlagringar. Löser slam- och lackbildning. Oljelösliga och icke oljelösliga rester av alla typer försätts i svävande tillstånd och töms ur oljekretsen vid oljebytet. Den
nya oljan utan „gamla synder“ och motorn utan avlagringar och smuts kan
på detta sätt utvecklad sin fulla prestanda.

6

1657

1




Motorbike 4T Shooter

Ökar motorns effektivitet. Tar bort avlagringar i bränslesystemet, på ventiler och förbränningskammare och förhindrar ny uppkomst. Därmed sjunker
även bränsleförbrukningen. Skyddar hela bränslesystemet mot korrosion.
Förhindrar järnbildning i förgasarsystemet. Katalysatortestad.


Tillsätts till drivmedlet i alla 4taktsmotorer (förgasare och insprutning). 80 ml räcker för 5 till 10
l bränsle. Tillsätts vid varje tankning.

80 ml
80 ml
80 ml
80 ml
80 ml

Tillsätts till drivmedlet i alla 4taktsmotorer (förgasare och insprutning). 125 ml räcker för 15 till
20 l bränsle. Tillsätts vid varje
tankning.

125 ml 

6

1581

15

2-takts-motorer med oljeinblandning i bränslet eller separatsmörjning. En fyllning ur doseringsbehållaren (25 ml) räcker för
upp till 5 l bränsle resp. bränsleblandning.

250 ml 

6

1582

1



Motorbike 4T Bike-Additive

Ökar motorns effektivitet. Tar bort avlagringar i bränslesystemet, på ventiler och förbränningskammare och förhindrar ny uppkomst. Därmed sjunker
även bränsleförbrukningen. Skyddar hela bränslesystemet mot korrosion.
Förhindrar järnbildning i förgasarsystemet. Katalysatortestad.








24 3824 
24 7822 25
24 20598 265
24 20583 272
24 20578 297



Motorbike 2T Bike-Additive

Ökar motorns effektivitet. Tar bort avlagringar i bränslesystemet samt inoch utloppskanaler och förhindrar ny uppkomst. Skyddar hela bränslesystemet mot korrosion. Katalysatortestad. Rena motorer behöver mindre
bränsle och reducerar miljöfarliga utsläpp.




1D

– GB – I – E – P

15 D

– GB – I

25 GB

265 DK

272 S

297 FIN
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TILLSATSER
Användningsområde

Motorbike Speed Shooter

Modern ämneskombination utan aska med accelerationsökande rengörande dispergerande och materialskyddande egenskaper. Framtagen enligt
den senaste moderna teknologin för tillsatser och drivmedel, motsvarar
kraven för dagens motorer, drivmedel och driftsvillkor. Ger mera körglädje
med optimerad effektivitet. Motorn startar bättre och går dessutom jämnare.


För 2- och 4-takts-bensinmotorer
(förgasare och insprutning). 80 ml
räcker för upp till 10 liter bränsle.
Rekommenderad användning vid
varje tankning!

Innehåll

80 ml
80 ml
80 ml
80 ml
80 ml

Förpackn. Art. nr.







24 3823 
24 7820 25
24 20596 265
24 20581 272
24 20577 297



Motorbike Speed tillsats

Modern ämneskombination utan aska med accelerationsökande rengörande dispergerande och materialskyddande egenskaper. Framtagen enligt
den senaste moderna teknologin för tillsatser och drivmedel, motsvarar
kraven för dagens motorer, drivmedel och driftsvillkor. Ger mera körglädje
med optimerad effektivitet. Motorn startar bättre och går dessutom jämnare.

Tillsätts till drivmedlet i alla 4och 2-takts bensinmotorer.

150 ml 

6

3040

Lämplig för 4-takts- och 2 takts
bensinmotorer, speciellt i förebyggande syfte. Turbo- och katalysatortestad.

250 ml 

6

3041 372



1 Styck 

6

3034

15

Lämplig för alla kylkretsar. Kompatibel med alla vanliga kylarvätsketillsatser och frostskyddsmedel.

150 ml 

6

3042

1

För tätning av små läckage i kylvattensystem med och utan kylvattenfilter. Även lämplig för aluminium- och plastkylare.

125 ml 

6

3043

9

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till avancerade driftsförhållanden. För användning inom sport.
Lämpar sig för motorer med eller
utan våtlamellkoppling.

1l
4l
20 l
60 l
205 l







6
4
1
1
1

2592 216
1685 216
2720 1
2593 8
2594 8
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Motorbike Bensinstabilisator

Konserverar och skyddar bränslet för föråldring och oxidering. Hindrar
korrosion i hela bränslesystemet. Garanterar problemfri förvaring av motorcyklar, mopeder, fyrhjulingar, snöskotrar och övriga bensindrivna
2-takts- och 4-taktsmotorer. Ökar driftssäkerheten. Med långtidsverkan.



Motorbike Performance Set

Består av:
1 x Motorbike 4T Bike-Additive (art.-nr.: 1581)
1 x Motorbike Bensinstabilisator (art.-nr.: 3041)



Motorbike Kylarrengöring

Koncentrat för rengöring av kylkretsar. Avlagringar i kylar-/värmesystemet
bildar blockeringar för värmeväxlingen, blockerar termostatventiler och
regleringsmekanismer. För hög motortemperatur ger olönsam motordrift
med omfattande slitage och höga skaderisker. Tar bort olje- och kalkhaltiga
avlagringar, ger en optimal motortemperatur och driftssäkerhet. Innehåller
inga aggressiva syror eller lösningar.



Motorbike Kylartätning

Dispersion för tätning av läckage i kylvattenkretssystem. Sprickor och små
läckage tätas säkert. Kan även användas i förebyggande syfte före en kylsystemreparation. Dispersionen med fasta partiklar är stabiliserad i bärarvätskan.



MOTOROLJOR 4-TAKTS STREET
helsyntiska
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
för mjuk koppling och växel. Körkomforten ökar avsevärt. Katalysatortestad. Tävlingstestad.
Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3, API SM, JASO MA2


Specifikationer och tillverkarintyg, se Översikt över oljor eller tekniska datablad.
Fordons- resp. aggregattillverkarens föreskrifter måste följas.
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MOTOROLJOR 4-TAKTS STREET
Användningsområde

Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. För maximal effekt och optimalt
motorskydd vid alla driftsförhållanden. Övertygar med perfekt smörjning,
utmärkt ren motor, enastående friktionsvärden och minimalt slitage. Garanterar mjuk in -och urkoppling och växling som ökar körglädjen. Katalysatortestad och tävlingstestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2

Innehåll

Förpackn. Art. nr.

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till avancerade driftsförhållanden. Lämplig för användning inom
sport. För motorer med eller utan
våtlamellkoppling.

1l
4l
20 l
60 l






6
4
1
1

20753 216
20754 216
21339 8
20755 8

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till avancerade driftsförhållanden. För användning inom sport.
Lämpar sig för motorer med eller
utan våtlamellkoppling.

1l
4l
20 l
60 l
205 l







6
4
1
1
1

1502 216
1686 216
1567 8
1564 8
1569 8

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till avancerade driftsförhållanden. För användning inom sport.
Lämpar sig för motorer med eller
utan våtlamellkoppling.

1l
4l
20 l
60 l
205 l







6 1525 216
4 1687 216
1 1527 8
1 2724 8
1 21109 8

För många Harley Davidson VTwin-motorer som kräver en syntetisk motorolja med viskositet
20W-50. Lämpar sig utmärkt för
användning med och utan våtlamellkoppling.

1l
4l
20 l
60 l
205 l







6
4
1
1
1



Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
för mjuk koppling och växel. Körkomforten ökar avsevärt. Katalysatortestad. Tävlingstestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
för mjuk koppling och växel. Körkomforten ökar avsevärt. Katalysatortestad. Tävlingstestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Helsyntetisk motorolja anpassad för användning i luft- och vattenkylda
4-takts motorcykelmotorer, speciellt Harley Davidson. Utvalda basoljor och
högkvalitativa tillsatskomponenter ger under alla driftsförhållanden en optimal smörjning, utmärkt ren motor och utmärkta friktionsvärden.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
för mjuk koppling och växel. Körkomforten ökar avsevärt. Katalysatortestad. Tävlingstestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till avancerade driftsförhållanden. För användning inom sport.
Lämpar sig för motorer med eller
utan våtlamellkoppling.

1 l 

3816 216
3817 216
3818 8
3819 8
3820 8

12 20826 216



syntes-teknologi
Motorbike 4T 5W-40 HC Street

Motorolja med hög prestanda baserat på syntesteknologi. För maximal effekt och skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Säkerställer bästa
smörjning, utmärkt ren motor, enastående friktionsvärden och minimalt
slitage. Garanterar mjuk in -och urkoppling och växling. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


Motorbike 4T 10W-30 Street

Motorolja med hög prestanda baserat på syntesteknologi. För bästa smörjning, högsta effekt och maximalt skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Säkerställer utmärkt ren motor, enastående friktionsvärden och minimalt slitage. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till extrema driftsförhållanden.
För användning inom sport. Lämpar sig för motorer med eller utan
våtlamellkoppling.

1l
4l
20 l
60 l
205 l







6
4
1
1
1

20750 216
20751 216
21226 8
20752 8
21122 8

För luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med eller utan våtkoppling. Lämplig även vid tuffa förhållanden och användning inom
sport.

1l
4l
20 l
60 l
205 l







6
4
1
1
1

2526 216
1688 216
3015 8
2531 8
2544 8



Specifikationer och tillverkarintyg, se Översikt över oljor eller tekniska datablad.
Fordons- resp. aggregattillverkarens föreskrifter måste följas.
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MOTOROLJOR 4-TAKTS STREET
Användningsområde

Motorbike 4T 10W-40 Street

Motorolja med hög prestanda baserat på syntesteknologi. Ger maximal effekt och skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning,
utmärkt renlighet i motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage
är en självklarhet för mjuk koppling och växel. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


Motorbike 4T 15W-50 Street

Motorolja med hög prestanda baserat på syntesteknologi. Ger maximal effekt och skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning,
utmärkt renlighet i motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage
är en självklarhet för mjuk koppling och växel. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


Motorbike 4T 10W-40 Formula

Effektiv motorolja anpassad för användning i luft- och vattenkylda 4-takts
motorcykelmotorer. Utvalda basoljor och högkvalitativa tillsatskomponenter ger under alla driftsförhållanden en optimal smörjning, utmärkt ren
motor och utmärkta friktionsvärden. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


Motorbike 4T 0W-30 Scooter

Motorolja med hög prestanda baserat på syntesteknologi. Ger maximal effekt och skyddar motorn vid alla driftsförhållanden. Garanterar bästa
smörjning, utmärkt ren motor, enastående friktionsvärden och minimalt
slitage.

Innehåll

Förpackn. Art. nr.

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till omfattande driftsförhållanden. För användning inom sport.
Lämpar sig för motorer med eller
utan våtlamellkoppling.

1l
4l
20 l
60 l
205 l







6
4
1
1
1

1521 216
1243 216
1562 8
1563 8
1568 8

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till omfattande driftsförhållanden. För användning inom sport.
Lämpar sig för motorer med eller
utan våtlamellkoppling.

1l
4l
20 l
60 l
205 l







6
4
1
1
1

2555 216
1689 216
2722 1
2565 8
2566 8

Speciellt för användning året om i
normalt till högbelastade vanliga
motorcyklar och tävlingscyklar.
Lämpar sig utmärkt för användning med och utan våtlamellkoppling.

800 ml 

6

3036

8

Speciellt utvecklad för vattenkylda 4-taktsmotorer med normal
eller stark belastning.

1 l 

6 21153 216

För luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer. Mycket lämplig för normala men även extremt sportiga
förare.

1 l 
4 l 
20 l 

6 20829 216
4 20830 216
1 20831 8

Spezifikationen und Freigaben: ACEA A5/B5


Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

Motorolja med hög prestanda baserat på syntesteknologi. Erbjuder maximal effekt och säkert motorskydd vid alla driftsförhållanden. Säkerställer
bästa smörjning, utmärkt ren motor, enastående friktionsvärden och minimalt slitage.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden: Kymco, Piaggio

mineraliska
Motorbike 4T 10W-40 Basic Street

Effektiv motorolja baserat på utvalda mineraloljor. Ger optimal effekt och
skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Säker smörjning, optimal bullerdämpning samt minimalt slitage är en självklarhet för mjuk koppling och
växel. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till förhöjda driftsförhållanden.
Lämpar sig för motorer med eller
utan våtlamellkoppling.

1l
4l
20 l
60 l
205 l







6
4
1
1
1

3044 216
3046 216
3047 8
3048 8
3049 8

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till förhöjda driftsförhållanden.
Lämpar sig för motorer med eller
utan våtlamellkoppling.

1l
4l
20 l
60 l
205 l







6
4
1
1
1

1500 216
1696 216
1560 8
1561 8
3829 8



Motorbike 4T 20W-50 Street

Effektiv motorolja baserat på utvalda mineraloljor. Ger optimal effekt och
skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Säker smörjning, optimal bullerdämpning samt minimalt slitage är en självklarhet för mjuk koppling och
växel. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


Specifikationer och tillverkarintyg, se Översikt över oljor eller tekniska datablad.
Fordons- resp. aggregattillverkarens föreskrifter måste följas.
8

1D

– GB – I – E – P

8D

– GB

216 BOOKLET

MOTOROLJOR 4-TAKTS STREET
Användningsområde

Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

Beprövad motorolja baserat på utvalda mineraloljor. Skyddar motorn säkert. Garanterar säker smörjning, även vid extrema förhållanden. Optimal
bullerdämpning och ett bra slitageskydd är en självklarhet för mjuk koppling och växel. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till förhöjda driftsförhållanden.
Lämpar sig för motorer med eller
utan våtlamellkoppling.

Innehåll

1 l 
4 l 
60 l 

Förpackn. Art. nr.

6 20728 216
4 20729 216
1 20730 8



Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Singlegrade-motorolja. Lämplig för användning i klassiska motorcyklar.
Särskilt lämplig för Harley Davidson. Hög slitagehållbarhet och utmärkt
korrosionsskydd. Absolut skjuvningsstabilitet. Ger en jämn motorgång och
förlänger motorns livslängd. Låg avdunstningsförlust och oljeförbrukning.

4-takts-motorer, speciellt för
Harley Davidson. Kan blandas
med alla standardmotoroljor.

1 l 
4l

6
4

1572 216
1230 216

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala
till förhöjda driftsförhållanden.

1 l 

6

1618 216

För luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med normala till besvärliga driftsförhållanden.

1 l 

Speciellt utvecklad för luft- och
vattenkylda 4-taktsmotorer med
omfattande offroad-belastning.
För användning inom sport. Lämpar sig för enduro-, motorcrossmaskiner, fyrhjulingar, SxS och
snöskotrar med och utan våtlamellkoppling.

1 l 
4 l 

Speciellt utvecklad för luft- och
vattenkylda 4-taktsmotorer med
omfattande offroad-belastning.
För användning inom sport. Lämpar sig för enduro-, motorcrossmaskiner, fyrhjulingar, SxS och
snöskotrar med och utan våtlamellkoppling.

1 l 
4 l 
20 l 

Speciellt utvecklad för luft- och
vattenkylda 4-taktsmotorer med
omfattande offroad-belastning.
För användning inom sport. Lämpar sig för enduro-, motorcrossmaskiner, fyrhjulingar, SxS och
snöskotrar med och utan våtlamellkoppling.

1 l 
4 l 

Spezifikationen und Freigaben: API SG


Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Effektiv motorolja baserat på utvalda mineraloljor. Ger optimal effekt och
skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Säker smörjning, bästa bullerdämpning och lågt slitage är självklart. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3, API SG/SJ


Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Effektiv motorolja för 4-taktmopeder med torrlamellkoppling resp. separatsmord växel. För maximal effekt och utmärkt motorskydd vid alla driftsförhållanden. Ger säker smörjning, optimal bullerdämpning samt minimalt
slitage JASO MB specifikationen utmärker en speciellt fiktionsreducerade
egenskap.

12 20832 216

Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MB


MOTOROLJOR 4-TAKTS OFFROAD
helsyntiska
Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
för mjuk koppling och växel. Körkomforten ökar avsevärt. Katalysatortestad. Tävlingstestad.
Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3, API SM, JASO MA2


Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
för mjuk koppling och växel. Körkomforten ökar avsevärt. Katalysatortestad. Tävlingstestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
för mjuk koppling och växel. Körkomforten ökar avsevärt. Katalysatortestad. Tävlingstestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


6
4

3018 216
3019 216

6 3051 216
4 3052 216
1 21340 8

6
4

3053 216
3054 216

Specifikationer och tillverkarintyg, se Översikt över oljor eller tekniska datablad.
Fordons- resp. aggregattillverkarens föreskrifter måste följas.
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MOTOROLJOR 4-TAKTS OFFROAD
Användningsområde

Motorbike 4T 10W-40 Offroad

Motorolja med hög prestanda baserat på syntesteknologi. Ger maximal effekt och skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning,
utmärkt renlighet i motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage
är en självklarhet för mjuk koppling och växel. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


Motorbike 4T 15W-50 Offroad

Motorolja med hög prestanda baserat på syntesteknologi. Ger maximal effekt och skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning,
utmärkt renlighet i motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage
är en självklarhet för mjuk koppling och växel. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


Innehåll

Förpackn. Art. nr.

Speciellt utvecklad för luft- och
vattenkylda 4-taktsmotorer med
omfattande offroad-belastning.
För användning inom sport. Lämpar sig för enduro-, motorcrossmaskiner, fyrhjulingar, SxS och
snöskotrar med och utan våtlamellkoppling.

1 l 
4 l 

6
4

3055 216
3056 1

Speciellt utvecklad för luft- och
vattenkylda 4-taktsmotorer med
omfattande offroad-belastning.
För användning inom sport. Lämpar sig för enduro-, motorcrossmaskiner, fyrhjulingar, SxS och
snöskotrar med och utan våtlamellkoppling.

1 l 
4 l 

6
4

3057 216
3058 216

Speciellt utvecklad för luft- och
vattenkylda 4-taktsmotorer med
förhöjd offroad-belastning. Lämpar sig för enduro-, motorcrossmaskiner, fyrhjulingar, SxS och
snöskotrar med och utan våtlamellkoppling.

1 l 
4 l 

6
4

3059 216
3062 216

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med omfattande offroad-belastning. För användning inom sport. Lämpar sig
för ATV (All Terrain Vehicles), fyrhjulingar och SxS (Side by Side)
med och utan våtkoppling.

1 l 
4 l 
20 l 

Utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer med omfattande offroad-belastning. För användning inom sport. Lämpar sig
för ATV (All Terrain Vehicles), fyrhjulingar och SxS (Side by Side)
med och utan våtlamellkoppling.

1 l 
4 l 

6
4

1 l 
4 l 
205 l 

12
4
1

mineraliska
Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

Effektiv motorolja baserat på utvalda mineraloljor. Ger optimal effekt och
skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Säker smörjning, optimal bullerdämpning samt minimalt slitage är en självklarhet för mjuk koppling och
växel. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


MOTOROLJOR 4-TAKTS ATV/SXS
syntes-teknologi
ATV 4T Motoroil 5W-50

Motorolja med hög prestanda baserat på syntesteknologi. Ger maximal effekt och skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning,
utmärkt renlighet i motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage
är en självklarhet för mjuk koppling och växel. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


ATV 4T Motoroil 10W-40

Motorolja med hög prestanda baserat på syntesteknologi. Ger maximal effekt och skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning,
utmärkt renlighet i motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage
är en självklarhet för mjuk koppling och växel. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API SN Plus, JASO MA2


6 20737 216
4 20738 216
1 20765 8

3013 216
3014 216

MOTOROLJOR 4-TAKTS SNÖSKOTER
helsyntiska
Snowmobil Motoroil 0W-40

Helsyntetisk lågfriktionsmotorolja. Ger snabb oljeeffekt i motorn och optimal motorsmörjning, från första motorvarv. Användningen av syntetiska
grundoljor med framtidsinriktad tillsatsteknologi garanterar en lågviskös
motorolja med hög skjuvningsstabilitet som säkert förhindrar avlagringar,
sänker motorns nötningsförluster och bidrar till maximal slitagereducering.
Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3/B4, API CF/SM

Speciellt anpassad för kraven i
4-takts motorer i snöskotrar. Katalysatortestad.



Specifikationer och tillverkarintyg, se Översikt över oljor eller tekniska datablad.
Fordons- resp. aggregattillverkarens föreskrifter måste följas.
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2261
9048

51
51
8

MOTOROLJOR 2-TAKTS STREET
Användningsområde

Motorbike 2T Synth Street Race

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
och ger mindre rökutveckling. Körkomforten ökar avsevärt. Katalysatortestad. Tävlingstestad.
Spezifikationen und Freigaben: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD


Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
och ger mindre rökutveckling. Körkomforten ökar avsevärt. Katalysatortestad. Tävlingstestad.
Spezifikationen und Freigaben: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD


Innehåll

Förpackn. Art. nr.

Utvecklad för luft- och vattenkylda 2-taktsmotorer med normala
till avancerade driftsförhållanden. För användning inom sport.
Lämpar sig för motorer med separatsmörjning och direkt inblandning. Självblandande.
Blandningsförhållande upp till
1:100 motsvarar driftsföreskrifter.

1 l 
20 l 

6
1

1505 216
1566 8

Utvecklad för luft- och vattenkylda 2-taktsmotorer med normala
till avancerade driftsförhållanden. För användning inom sport.
Lämpar sig för motorer med separatsmörjning och direkt inblandning. Självblandande.
Blandningsförhållande upp till
1:100 motsvarar driftsföreskrifter.

1 l 
20 l 

6
1

1053 216
1054 8

Utvecklad för luft- och vattenkylda 2-taktsmotorer med normala
till omfattande driftsförhållanden. För användning inom sport.
Lämpar sig för motorer med separatsmörjning och direkt inblandning. Självblandande.
Blandningsförhållande upp till
1:50 motsvarar driftsföreskrifter.

1 l 
20 l 
60 l 

6
1
1

1504 216
1565 8
1577 8

Utvecklad för luft- och vattenkylda 2-taktsmotorer med normala
till omfattande driftsförhållanden. För användning inom sport.
Lämpar sig för motorer med separatsmörjning och direkt inblandning. Självblandande.
Blandningsförhållande upp till
1:50 motsvarar driftsföreskrifter.

500 ml 
1 l 

6
6

1622 1
1621 216

Utvecklad för luft- och vattenkylda 2-taktsmotorer med normala
driftsförhållanden. Lämpar sig
för motorer med separatsmörjning och direkt inblandning. Självblandande. Blandningsförhållande upp till 1:50 motsvarar driftsföreskrifter.

1 l 
4 l 
60 l 

6
4
1

1619 216
1237 1
1633 8

Speciellt utvecklad för luft- och
vattenkylda 2-taktsmotorer med
omfattande offroad-belastning.
För användning inom sport. Lämpar sig för enduro-, motorcrossmaskiner, fyrhjulingar, SxS och
snöskotrar med separatsmörjning
och direkt inblandning. Självblandande. Blandningsförhållande
upp till 1:100 motsvarar driftsföreskrifter.

1 l 
4 l 

6
4

3063 216
3064 216

delsyntetiska
Motorbike 2T Street

Delsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
och ger mindre rökutveckling. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand
International Standards Institute)


Motorbike 2T Semisynth Scooter Street

Delsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
och ger mindre rökutveckling. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand
International Standards Institute)


mineraliska
Motorbike 2T Basic Scooter Street

Effektiv motorolja baserat på utvalda mineraloljor. Omsorgsfullt utvalda
råmaterial möjliggör säkerhet vad gäller motorns effektivitet och skydd.
Spezifikationen und Freigaben: API TC, ISO L-EGB, JASO FB


MOTOROLJOR 2-TAKTS OFFROAD
helsyntiska
Motorbike 2T Synth Offroad Race

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
och ger mindre rökutveckling. Körkomforten ökar avsevärt. Katalysatortestad. Tävlingstestad.
Spezifikationen und Freigaben: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD


Specifikationer och tillverkarintyg, se Översikt över oljor eller tekniska datablad.
Fordons- resp. aggregattillverkarens föreskrifter måste följas.
1D

– GB – I – E – P

8D

– GB

216 BOOKLET

11

MOTOROLJOR 2-TAKTS OFFROAD
delsyntetiska

Användningsområde

Motorbike 2T Offroad

Delsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Optimal smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
och ger mindre rökutveckling. Katalysatortestad.
Spezifikationen und Freigaben: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand
International Standards Institute)


Innehåll

Förpackn. Art. nr.

Speciellt utvecklad för luft- och
vattenkylda 2-taktsmotorer med
normala till omfattande offroadbelastning. För användning inom
sport. Lämpar sig för enduro-,
motorcross-maskiner, fyrhjulingar, SxS och snöskotrar med separatsmörjning och direkt inblandning. Självblandande.
Blandningsförhållande upp till
1:50 motsvarar driftsföreskrifter.

1 l 
4 l 

6
4

3065 216
3066 1

Speciellt utvecklad för luft- och
vattenkylda 2-taktstävlingsmotorer i go-carts, fyrhjulingar och
motorcyklar med bensindrift. För
separatsmörjning och direkt inblandning. Självblandande. Fordonets resp. motortillverkarens
blandningsförhållande måste följas.

1 l 

6

1635

Denna 2-takts motorolja kan användas för blandningsförhållande
upp till 1:100, beroende på tillverkarens föreskrifter. Självblandande. Speciellt för luft- och vattenkylda snöskotrar med oljeinblandning i bränslet eller
separatsmörjning. Dessutom
lämpar sig denna motorolja för
E-Tec-motorer.

1 l 
4 l 

6
4

2301 164
2302 164

MOTOROLJOR 2-TAKTS GO-KARTS
helsyntiska
Pro Kart

Helsyntetik motorolja med hög prestanda. Ger maximal effekt och skydd för
motorn vid alla driftsförhållanden. Excellent smörjning, utmärkt renlighet i
motorn, utmärkta friktionsvärden samt minimalt slitage är en självklarhet
och ger mindre rökutveckling. Tävlingstestad. Godkänd av FIA och därmed
tillåten för tävlingsinsats.
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MOTOROLJOR 2-TAKTS SNÖSKOTER
helsyntiska
Snowmobil Motoroil Synthetic 2T

Helsyntetisk 2-takts motorolja med moderna, speciellt utvalda högkvalitativa tillsatser. Uppfyller högsta krav inom området för 2-takts motorolja.
Speciellt för luft- och vattenkylda snöskotrar med oljeinblandning i bränslet
eller separatsmörjning. Garanterar optimal smörjning och därmed lågt slitage i motorgången vid alla driftsförhållanden, även vid extrem kyla.
Spezifikationen und Freigaben: API TC, ISO L-EGD, JASO FD


VÄXELLÅDSOLJOR
helsyntiska
Motorbike Gear Oil 75W-90

Effektiv högtrycksväxellådsolja, tillverkad av högkvalitativa syntetiska basoljor och tillsatser. Ger lätt och exakt koppling, även under extrema förhållanden och uppfyller effektklass API GL5. Har utmärkta slitageskyddsegenskaper och ett optimalt förhållande mellan viskositet och temperatur.
Spezifikationen und Freigaben: API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D

För högbelastade motorcykelväxlar och kardan eller kilrem. Växellådstillverkarens föreskrifter
måste följas.

500 ml
1l
20 l
60 l






6
6
1
1

1516
3825
3826
3827

För högbelastade motorcykelväxlar och kardan eller kilrem. Växellådstillverkarens föreskrifter
måste följas.

500 ml 

6

3072

1
1
8
8



Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS

Effektiv högtrycksväxellådsolja, tillverkad av högkvalitativa syntetiska basoljor och tillsatser. Ger lätt och exakt koppling, även under extrema förhållanden och uppfyller effektklass API GL5. Har utmärkta slitageskyddsegenskaper och ett optimalt förhållande mellan viskositet och temperatur.
Spezifikationen und Freigaben: API GL5 LS


Specifikationer och tillverkarintyg, se Översikt över oljor eller tekniska datablad.
Fordons- resp. aggregattillverkarens föreskrifter måste följas.
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VÄXELLÅDSOLJOR
Användningsområde

Motorbike Gear Oil HD 150

Speciell syntetisk växellådsolja för primärdrivningar i Harley Davidson motorcyklar. Optimal smörjning inom alla temperaturområden. Den syntetiska
basolja ger en optimal tryckbeständighet.



Innehåll

Förpackn. Art. nr.

För användning i primära kedjedrivningar och kopplingar i de
flesta Harley Davidson-modellerna mellan 1984 och 2010. Observera: Inte lämplig för modeller
med primär remdrivning.

1 l 

6

3822

1

Växlar och kardan med normal till
hög belastning.

1 l 

6

3087

1

För högbelastade motorcykelväxlar och kardan eller kilrem. Växellådstillverkarens föreskrifter
måste följas.

500 ml 

6

1617

1

Motorcykelväxlar och kardan med
normal till hög belastning. Växellådstillverkarens föreskrifter
måste följas.

1 l 

6

3821

1

Växlar och kardan med normal till
hög belastning.

150 ml 

6

1680

1

Växlar och kardan med med eller
utan våtkoppling och/eller våtbroms och normal till hög belastning.

1 l 

6

3094

1

Universellt användbar i teleskopgafflar, stötdämpare på motorcyklar, mopeder och övriga tvåhjulingar.

500 ml 
1 l 

syntes-teknologi
Motorbike Gear Oil 10W-30

Effektiv högtrycksväxellådsolja, tillverkad av noga utvalda basoljor och
flerfunktionstillsatser. Därmed säkerställs ett brett användningsområde i
växlar och drivningar.
Spezifikationen und Freigaben: API GL4


mineraliska
Motorbike Gear Oil (GL4) 80W

Effektiv växellådsolja, tillverkad av noga utvalda mineraliska basoljor och
tillsatser. Möjliggör lätt och exakt koppling och uppfyller effektklass API
GL4.
Spezifikationen und Freigaben: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 02B/17A


Motorbike Gear Oil 80W-90

Effektiv högtrycksväxellådsolja, tillverkad av noga utvalda basoljor och
flerfunktionstillsatser. Universellt användbar i alla typer av motorcykelväxlar enligt API-klassifikation GL 4.
Spezifikationen und Freigaben: API GL4


Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter

Effektiv högtrycksväxellådsolja, tillverkad av noga utvalda basoljor och
flerfunktionstillsatser. Därmed säkerställs ett brett användningsområde i
växlar och drivningar.
Spezifikationen und Freigaben: API GL4, MIL-L 2105


ATV Axle Oil 10W-30

Effektiv högtrycksväxellådsolja, tillverkad av noga utvalda basoljor och
flerfunktionstillsatser. Därmed säkerställs ett brett användningsområde i
växlar och drivningar.
Spezifikationen und Freigaben: API GL4


GAFFELOLJOR/STÖTDÄMPAROLJOR
Motorbike Fork Oil 5W light

Helsyntetisk gaffel- och stötdämparolja. Bibehåller hög skjuvstabilitet och
ger därmed säkra köregenskaper även efter lång tid. Hindrar skumbildning
och hindrar packningar från att bli hårda. Mycket bra korrosions- och slitskydd ger lång livslängd.

6 1523 1
6 20747 214




Specifikationer och tillverkarintyg, se Översikt över oljor eller tekniska datablad.
Fordons- resp. aggregattillverkarens föreskrifter måste följas.
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GAFFELOLJOR/STÖTDÄMPAROLJOR

Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light

Anpassad till universell användning. Speciella syntetiska basoljor och
motsvarande tillsatser garanterar optimala köregenskaper och dämpning.



Motorbike Fork Oil 10W medium

Helsyntetisk gaffel- och stötdämparolja. Bibehåller hög skjuvstabilitet och
ger därmed säkra köregenskaper även efter lång tid. Hindrar skumbildning
och hindrar packningar från att bli hårda. Mycket bra korrosions- och slitskydd ger lång livslängd.

Användningsområde

Innehåll

Universellt användbar i teleskopgafflar, stötdämpare på motorcyklar, mopeder och övriga tvåhjulingar.

500 ml 
1 l 
20 l 

Universellt användbar i teleskopgafflar, stötdämpare på motorcyklar, mopeder och övriga tvåhjulingar.

500 ml
1l
5l
20 l

Universellt användbar i teleskopgafflar, stötdämpare på motorcyklar, mopeder och övriga tvåhjulingar.

500 ml 
1 l 

Universellt användbar i stötdämpare på motorcyklar, mopeder
och övriga tvåhjulingar för racing.

1 l 
20 l 

6 20972
1 20973

Universellt användbar i stötdämpare på motorcyklar, mopeder
och övriga tvåhjulingar.

1 l 
20 l 

6 20960
1 20961

För alla vanliga skumgummiluftfilter för två- och fyrhjulingar.

1 l 

6

1299

Lämplig för användning i alla
2-takts och 4-takts motorcyklar
med luft- eller vattenkylda motorer med inbyggda skumgummiluftfilter.

500 ml 
1 l 

6
6

1625
3096



Förpackn. Art. nr.






6
6
1

3099
2719
3017

1
1
8

6 1506 1
6 20748 214
4 1606 1
1 3828 8



Motorbike Fork Oil 15W heavy

Helsyntetisk gaffel- och stötdämparolja. Bibehåller hög skjuvstabilitet och
ger därmed säkra köregenskaper även efter lång tid. Hindrar skumbildning
och hindrar packningar från att bli hårda. Mycket bra korrosions- och slitskydd ger lång livslängd.

6
6

1524
2717

1
1




Motorbike Stötdämparolja VS RACE

Helsyntetisk stötdämparolja. Förhindrar bildning av avlagringar och sänker
friktion och slitage. Undertrycket skumbildning även under krävande förhållanden. Absolut kompatibel med packningar. Den unika formeln ger en
bättre kontaktkänsla mellan däcken och körbanan och därmed mer körglädje och säkerhet.

1
8




Motorbike Stötdämparolja

Mineralisk stötdämparolja. Förhindrar bildning av avlagringar och sänker
friktion och slitage. Undertrycket skumbildning även under krävande förhållanden. Absolut kompatibel med packningar. Den unika formeln ger en
bättre kontaktkänsla mellan däcken och körbanan. Ökar körglädjen och säkerheten.

1
8




VÅRDPRODUKTER FÖR FILTER
Motorbike Luftfilterrengöring

Speciellt anpassat rengöringskoncentrat för luftfilter som kan blandas med
vatten. Har utmärkta rengöringsegenskaper, är mycket sparsam och lönsam i användningen. Löser damm, olja och fett skonsamt utan att skada
skumgummiporor. Fritt från lösningsmedel och biologiskt nedbrytbart.

1




Motorbike Luftfilterolja

Specialolja för behandling av skumgummiluftfilter. Den utmärkta häftförmågan för oljan håller tillbaka sand och damm i filtret och förebygger ökat
motorslitage. Förlänger motorns livslängd. Verkar vattenavvisande. Förhartsar och skummar inte. Den blå färgen som uppstår när filtret behandlas, möjliggör en säker och jämn applicering.



Specifikationer och tillverkarintyg, se Översikt över oljor eller tekniska datablad.
Fordons- resp. aggregattillverkarens föreskrifter måste följas.
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VÅRDPRODUKTER FÖR FILTER

Motorbike Luftfilterolja (spray)

Speciellt utvecklad aerosol för att spraya skumgummi- och textilluftfilter.
Damm och smuts elimineras även under extrema användningsvillkor och
förhindrar därmed motorskador. Garanterar optimalt luftgenomsläpp och
därmed maximal motoreffekt.


Användningsområde

Innehåll

Förpackn. Art. nr.

Lämplig för användning i alla
2-takts och 4-takts motorcyklar
med luft- eller vattenkylda motorer med inbyggda skumgummieller textilluftfilter.

400 ml 

6 20745 214

För snabb och grundlig rengöring
av motorcyklar, mopeder, fyrhjulingar och snöskotrar osv.

1 l 
5 l 

6 20746 214
1 3037 1

Rengöring av kedjor med och utan
O-ringar i två- och fyrhjulingar.

500 ml 

6 20742 214

Första smörjning och underhållsmörjning i kraftöverförande kedjor. Speciellt lämplig för dammig,
smutsig och korrosiv atmosfär.
För högbelastade och höghastighetskedjor med och utan Oringar.

250 ml 

12 20741 214

För högbelastade och höghastighetsmotorcykelkedjor med och
utan O/X-ringar.

50 ml 
400 ml 

24
12

Utmärkt vård för lacken. Optimal
försegling av lackade ytor mot väder och vind. Färglacker och metallic-lacker, nylackat eller bearbetad samt för snabb polering av
nya fordon eller begagnade fordon i utställningshallar.

400 ml 

12 20744 214

De utmärkta och flexibla egenskaperna medför många användningmöjligheter i verkstad, fordon
och tvåhjulingar.

200 ml 

12 20743 214



VÅRDPRODUKTER
Motorbike Cleaner

Speciellt utvecklad rengöringsvätska för motorcyklar, mopeder, fyrhjulingar och snöskotrar. Innehåller inga miljöfarliga lösningsmedel.



Motorbike Kedje- och bromsrengörare

Speciellt utvecklad rengöringsmedel med utvalda lösningsmedelskomponenter för snabb och problemfri rengöring och avfettning av konstruktiondelar i tvåhjulingar.



Motorbike Chain Lube

Helsyntetiskt kedjefett. Extremt vidhäftande och vattenbeständigt. Utmärkta penetrations- och smörjegenskaper. Lämpar sig särskilt för höghastighetskedjor. Minskar kedjesträckning och ger längre livslängd för kedjan.
Bästa effekt endast vid oblandad användning. Vi rekommenderar att rengöra kedjan med Motorbike kedje- och bromsrengörare (art.-nr. 1602) före användning.



Motorbike Kedjespray, vit

Vitt helsyntetiskt specialfett. Optimal smörjning med synlig applicering på
kedjan. Kall-, varm- och stänkvattenbeständig. Mycket god häftförmåga och
slitageskydd. Minskar kedjesträckning och förlänger kedjans livslängd. God
inträngningsförmåga och gott korrosionsskydd. 50 mlsburken kan fyllas på
från 400 mlsburken. Vi rekommenderar att rengöra med Motorbike Kedjerengöring (art.-nr. 1602) för användning.

1592
1591

8
1




Motorbike Glanssprayvax

Vax med god rengöringsförmåga och utmärkt glans. Tar bort lätt gatusmuts
och fettsmuts enkelt och snabbt utan repor. Det jättelätta arbetssättet, som
att dammtorka, ger en glatt högglansyta och mycket vackert färgdjup i alla
lacker och färger. Skyddsskiktet tar bort små repor och konserverar lacken
mot väder och vind.



Motorbike Multispray

Smörjer, löser rost, skyddar och vårdar motorcykeln. Håller rörliga delar
t.ex. bowdenkablar lättgående under lång tid. Lösgör hårdnackade fastrostade skruvar. Skyddar det kompletta elsystemet. Förhindrar gnisselljud.
Skyddar mot korrosion och vårdar gummidelar. Med utmärkt inträngningsförmåga.
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VÅRDPRODUKTER

Motorbike Läderkombivård

Högkvalitativ vårdemulsion för behandling av glatta läder. Fräschar upp
färger och vårdar lädret. Behandlade ytor får en sidenmatt glans med impregnerande verkan. Vi rekommenderar LIQUI MOLY Universalrengöring
(art.-nr. 1653) för starkt smutsiga ytor.


Användningsområde

Innehåll

Förpackn. Art. nr.

Läderytor med glatta ytor som
t.ex. säten och sadelväskor, läderställ osv.

250 ml 

6

1601

1

För rengöring av hjälmfodring,
hjälmar, visir, förklädnad, säten
osv.

300 ml 

12

1603

1

Speciellt för rengöring, vård och
som imskydd för plastvisir och
glasytor.

100 ml 

12

1571

15

Speciellt för rengöring och vård
av glas-och plastvisir. Även lämplig för Pinlock-visir.

1 Styck 

12 20947

8

För alla typer av däck med och
utan slang i nödfall.

300 ml 

12

1579

1

Utmärkt lämplig för användning i
alla skiv- och trumbromssystem
samt kopplingssystem i fordon
där en syntetisk bromsvätska
med denna specifikation är föreskriven. Bromsvätskan är även
lämplig för användning i ABSbromssystem.

250 ml
500 ml
1l
5l
20 l

24 2884
24 2885
12 2886
4 2887
1 21159

44

Utmärkt lämplig för användning i
alla skiv- och trumbromssystem
samt kopplingssystem i fordon
där en syntetisk bromsvätska är
föreskriven. Bromsvätskan är
även mycket lämplig för användning i ABS-bromssystem.

500 ml 



Motorbike Rengöring för innerhjälm

Rengör grundligt och skonsamt. Tar snabbt bort dålig lukt som förorsakats
av bakterier och svamp (ca. 10 minuter). Bildar en skyddsfilm som förhindrar ny snabb nedsmutsning.



Motorbike Visirrengöring

För vård och rengöring av hjälmar och visir. Aktivt imskydd för plastvisir
och glasytor. Med långtidsverkan. Avlägsnar smuts, insekter, olja och silikonbeläggning. Ger klar sikt och säker körning.



Motorbike Visierclean dukset

Högkvalitativt set med rengöringsdukar. För vård och rengöring av hjälmar
och visir. Ta bort smuts och insekter. Ger klar sikt och säkerhet.



Motorbike Däckreparationsspray

Tätar och pumpar punkterade däck. Fortsätt körningen med låg hastighet
efter reparationen och reparera eller byt däcken vid nästa möjlighet. För
alla typer av däck med och utan slang. Får inte användas om slangen har
spruckit eller om däcket glidit av fälgen eller om däcksidan brustit. OBSERVERA: Tryckövervakningssystem i däcken kan förstöras av förekommande lösningsmedel.



BROMSVÄTSKOR
Bromsvätska DOT 4

Syntetisk bromsvätska baserad på glykoletern, alkylenpolyglykolen och
glykoleterfett. Den innehåller inhibitorer som förhindrar korrosion i metalliska bromsdelar och minskar oxidering vid hög temperatur. Bromsvätskan
har en hög våt och torr kokpunkt, därmed garanteras även säker inbromsning efter viss upptagen fuktighet under längre användningstid. Speciellt
fuktighetsmedel skyddar mot bildning av blåsor.
Spezifikationen und Freigaben: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class
3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704







44
44
44
1



Bromsvätska DOT 4

Syntetisk bromsvätska baserad på glykoletern, alkylenpolyglykolen och
glykoleterfett. Den innehåller inhibitorer som förhindrar korrosion i metalliska bromsdelar och minskar oxidering vid hög temperatur. Bromsvätskan
har en hög våt och torr kokpunkt, därmed garanteras även säker inbromsning efter viss upptagen fuktighet under längre användningstid. Speciellt
fuktighetsmedel skyddar mot bildning av blåsor.
Spezifikationen und Freigaben: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class
3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704


Specifikationer och tillverkarintyg, se Översikt över oljor eller tekniska datablad.
Fordons- resp. aggregattillverkarens föreskrifter måste följas.
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BROMSVÄTSKOR

Bromsvätska SL6 DOT 4

Syntetisk bromsvätska baserad på glykoletern och dess borsyrafetter. Har
en hög kokpunkt och våtkokpunkt, därmed garanteras även säker inbromsning efter viss upptagen fuktighet under längre användningstid.
Spezifikationen und Freigaben: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class
6, SAE J 1703/J 1704
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW
3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Bromsvätska SL6 DOT 4

Syntetisk bromsvätska baserad på glykoletern och dess borsyrafetter. Har
en hög kokpunkt och våtkokpunkt, därmed garanteras även säker inbromsning efter viss upptagen fuktighet under längre användningstid.
Spezifikationen und Freigaben: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class
6, SAE J 1703/J 1704
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW
3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Bromsvätska DOT 5.1

Syntetisk bromsvätska baserad på glykoletern, alkylenpolyglykolen och polyglykolester. Den innehåller inhibitorer som förhindrar korrosion i metalliska bromsdelar och minskar oxidering vid hög temperatur. Bromsvätskan
har en utmärkt våt och torr kokpunkt, därmed garanteras även säker inbromsning efter viss upptagen fuktighet under längre användningstid. Speciellt fuktighetsmedel skyddar mot bildning av blåsor.
Spezifikationen und Freigaben: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4/116 DOT 5.1,
ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1703/J 1704

Användningsområde

Innehåll

Förpackn. Art. nr.

Lämpar sig utmärkt för användning i hydrauliska broms- och
kopplingssystem i fordon där en
syntetisk bromsvätska är föreskriven. Optimalt lämplig för fordon
utrustade med säkerhetssystem
som ESP/DSC, ABS och eller ASR.

500 ml 

6

3086

15

Lämpar sig utmärkt för användning i hydrauliska broms- och
kopplingssystem i fordon där en
syntetisk bromsvätska är föreskriven. Optimalt lämplig för fordon
utrustade med säkerhetssystem
som ESP/DSC, ABS och/eller
ASR.

250 ml
500 ml
1l
5l
20 l
55 l








6
6
6
4
1
1

21166
21167
21168
21169
21170
21171

8

Utmärkt lämplig för användning i
alla skiv- och trumbromssystem
samt kopplingssystem i fordon
där en syntetisk bromsvätska
med denna specifikation är föreskriven. Bromsvätskan är även
lämplig för användning i ABSbromssystem.

250 ml
500 ml
1l
5l
20 l
55 l








6
6
6
4
1
1

21160
21161
21162
21163
21164
3672

8

Utmärkt lämplig för användning i
alla skiv- och trumbromssystem
samt kopplingssystem där en
syntetisk bromsvätska med denna
kvalitet är föreskriven. Bromsvätskan är även lämplig för användning i ABS-bromssystem.

250 ml 
500 ml 

24 3679
6 21172

29

Oljeskåp för översiktlig och ren
förvaring av motorcykelolja med
integrerat uppsamlingskar.

1 Styck 

1 29034

8

8
8
8
1
1

8
8
8
1




Brake Fluid Racing

Syntetisk bromsvätska för tuffa förhållanden. Den innehåller inhibitorer
som förhindrar korrosion i metalliska bromsdelar och minskar oxidering
vid hög temperatur. Bromsvätskan har en utmärkt våt och torr kokpunkt,
därmed garanteras även säker inbromsning efter viss upptagen fuktighet
under längre användningstid. Speciella tillsatser förhindrar att blåsor bildas.
Spezifikationen und Freigaben: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J
1703/J 1704
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TILLBEHÖR
Oljeskåp för motorcykelolja

för 20 l och 1 l LIQUI MOLY-behållare
bestående av 3 x 20 l kanister och 3 x 6-pack VPE för 1 l kanister för motorcykelolja (valfritt)
• Mått: 630 x 950 x 550 mm (H x B x D)
• Vikt: 52 kg
• Färg: Stomme RAL 7016 - dörrar 9006.



Specifikationer och tillverkarintyg, se Översikt över oljor eller tekniska datablad.
Fordons- resp. aggregattillverkarens föreskrifter måste följas.
1D

– GB – I – E – P

8D

– GB

15 D

– GB – I

29 GB

– ARAB – F
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OBSERVERA
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LIQUI MOLY 2019

OBSERVERA

LIQUI MOLY 2019
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Gratisapp LIQUI MOLY!
Snabbare till rätt olja!
LIQUI MOLY har omarbetat sin app komplett.
Den talar om vilken motorolja som är rätt
för ett visst fordon. Appen för LIQUI MOLY
finns gratis för iOS och Android.liqui-moly.
liqui-moly.to/AppStore
liqui-moly.to/PlayStore

Technical support:
Phone: +49 731 1420-871
E-Mail: support@liqui-moly.com
Reservation för eventuella tryckfel.
Tekniska ändringar förbehålles.
Specifikationer, godkännanden
och rekommendationer motsvarar
tryckläggningens tidspunkt.

515391909

Med vänlig rekommendation

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

