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                                        DYNAMAX                                           
 

 MOTOFORCE 4T SYNTECH SCOOTER    Dátum: 24.07.2014                  

 
 
 1. Predmet TL 
   
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX  MOTOFORCE 
 4T SYNTECH SCOOTER. 

 

 Charakteristika:  
 Olej DYNAMAX   MOTOFORCE 4T SYNTECH SCOOTER - je vysoko kvalitný syntetický olej  
 odporúčaný pre vysoko výkonné štvortaktné benzínové motory u motocyklov. Je založený na vysoko  
 kvalitných syntetických základných zložkách v kombinácii so špeciálnymi aditívami, aby prevyšoval  
 najnáročnejšie požiadavky na mazanie motorov moderných štvortaktných motocyklov. Olej má  
 vynikajúcu termooxidačnú stabilitu, čím minimalizuje tvorbu usadenín a nečistôt. Poskytuje dokonalú  
 ochranu motora, prevodovky a mokrej spojky, a to aj pri ťažkých prevádzkových podmienkach.  
 Eliminuje preklzovanie spojky a zlepšuje jazdné vlastnosti. Umožňuje jednoduché štartovanie a zaisťuje  
 efektívnu ochranu pred opotrebovaním pri štartovaní aj pri nízkych teplotách. 
 
 
 Použitie: 
 Je odporúčaný pre štvortaktné motocykle vyžadujúce kvalitné oleje s výkonnostnou úrovňou JASO  
 MA/MA2. 
 
 
 Špecifikácie: 
 

Viskozitná trieda: 5W/40 

Výkonnostný profil: 
API SL 

JASO MA/MA2 

  

 2. Technické parametre výrobku 
 
Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s   90 

Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s  14,1 

Hustota pri 15, kg/m3 typ.hod. 840 

Viskozitný index najmenej 160 

Bod tuhnutia, °C najviac -39 

Bod vzplanutia v o. t., °C najmenej 200 

Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g najmenej 9,6 

Karbonizačný zvyšok (CCT), % hm. najviac 1,2 
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                                                                                                    Dátum: 24.07.2014 

 

 3. Skladovanie: 
  Olej DYNAMAX  MOTOFORCE 4T SYNTECH SCOOTER sa skladuje v uzavretých originálnych  
 obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a  
 výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.  
 Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky. 

 

 4. Manipulácia: 
 Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si  
 vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu. 
 
  
 5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX MOTOFORCE 4T SYNTECH SCOOTER je  
 predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 EURO-VAT, spol. s r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 tel./fax: 00421/37 78 22 326-7 
 www.eurovat.sk,  eurovat@eurovat.sk www.eurovat.sk 
 
 
Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené 

 
 
 


