
EMELD ÚJ SZINTRE  
MOTOROD 
TELJESÍTMÉNYÉT!

MOL DYNAMIC MOTO  
MOTORKERÉKPÁR MOTOROLAJOK  
EXTRÉM IGÉNYBEVÉTELHEZ IS



ELASTIC LAYER TECHNOLOGY
RUGALMAS VÉDŐFILM EXTRÉM IGÉNYBEVÉTELHEZ

Az extrém hatásoknak is ellenálló Elastic Layer Technology speciális adalékrendszernek köszönhetően szintetikus motorolajaink képesek 
rugalmasan alkalmazkodni a vezetési stílushoz és a változó vezetési körülményekhez még extrém igénybevétel mellett is.
Egyedi komponenseinek köszönhetően egy elasztikus védőréteget képeznek a fémes felületek között. Így a jármű dinamikájához 
maximálisan idomulva biztosítják a motor kiegyensúlyozottabb és nagyobb teljesítményét, miközben a tengelykapcsolók számára is 
állandó védelmet nyújtanak.

VERSENYKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT BIZONYÍTOTT MAGAS TELJESÍTMÉNY

Mivel a mai motorkerékpár olajokat érő erőhatások szinte azonosak a versenymotoroknál mértekkel, ezért az Elastic Layer Technology 
adalékrendszerünk tesztelése  versenykörülmények között zajlott. 
A 99 órás, 3240 versenypálya körön teljesített, több mint 13 000 kilométer hosszú teszt alatt nem kevesebb, mint 90 720 sebességváltás 
és tengelykapcsoló használat történt. A teszt során az Elastic Layer Technology adalék-összetétel egyértelműen bizonyított. A motor 
a teszt teljes időtartama alatt megtartotta maximális teljesítményét, miközben a dugattyúk szinte lerakódásmentesek maradtak és a 
motorkopás - beleértve a tengelykapcsolót is - elhanyagolható volt, így mindvégig kiváló vezetési élményt és kiemelkedő teljesítményt 
biztosított.

MOL DYNAMIC MOTO  
4T RACING PRO 5W-60
A legmodernebb adaléktechnológiával készített, extrém viszkozitású, 
szintetikus motorkerékpár motorolaj nagyteljesítményű – száraz és nedves 
kuplungos -, nagy igénybevételnek kitett utcai és sport-motorkerékpárhoz, 
quadhoz, sőt versenyzéshez is.

MOL DYNAMIC MOTO  
4T RACING 10W-50
Korszerű, nagy teljesítményű, négyütemű motorkerékpárok csúcsminőségű, 
szintetikus motorkerékpár motorolaja. Kiválóan alkalmazható minden nagy 
teljesítményű – száraz és nedves kuplungos –, nagy igénybevételnek kitett 
utcai és sport-motorkerékpárhoz, quadhoz, akár versenyzéshez is.

Kiváló nyírásstabilitás
 Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is 
hosszú ideig megőrzi  
kedvező tulajdonságait 

Magas viszkozitás-index
 Hidegindításkor alacsony indítónyomaték, 
magas üzemi hőmérsékleten stabil kenőfilm

Optimális súrlódási karakterisztika
 A tengelykapcsoló-lamellák között is 
megfelelő nyomatékátvitel

Kiváló nyírásstabilitás
 Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is 
hosszú ideig megőrzi  
kedvező tulajdonságait 

Magas viszkozitás-index
 Hidegindításkor alacsony indítónyomaték, 
magas üzemi hőmérsékleten stabil kenőfilm

Optimális súrlódási karakterisztika
 A tengelykapcsoló-lamellák között is 
megfelelő nyomatékátvitel

VERSENYPÁLYÁN MEGTETT   

13 EZER KM 
90 720 SEBESSÉGVÁLTÁS
UTÁN A KOPÁS MÉRTÉKE ELHANYAGOLHATÓ  
AZ ELASTIC LAYER TECHNOLOGY RÉVÉN.

Szintetikus motorolaj - 
nagy teljesítményű, 

nagy igénybevételnek 
kitett, négyütemű  

motorkerékpárokhoz

Szintetikus motorolaj - 
nagy teljesítményű, 

nagy igénybevételnek 
kitett, négyütemű  

motorkerékpárokhoz



MOL DYNAMIC MOTO  
4T GP 20W-50
Használata kifejezetten olyan motorkerékpárokhoz ajánlott, amelyeknél a 
magas viszkozitási fokozat előírás (pl. Harley-Davidson, Buell).  
Kiválóan alkalmas sokat futott, idősebb járművek motorjainak kenésére is.

MOL DYNAMIC MOTO  
4T SCOOTER 10W-40
Magas teljesítményű, részszintetikus motorolaj korszerű, négyütemű 
robogók részére. Kifejezetten ajánlott új és régebbi gyártású négyütemű 
naked bike-ok, chopperek, túra- és sport-túragépekhez is.

MOL DYNAMIC MOTO 2T 

Csúcsminőségű, szintetikus, katalizátorbarát, előoldott motorolaj 
kétütemű, keverékkenésű és olajbefecskendezős (autolube) motorokhoz. 
Alkalmazható 1:50 keverési arányig, a motorgyártók előírásainak 
betartásával.

MOL DYNAMIC MOTO  
4T STREET 10W-40
Magas teljesítményszintű, részszintetikus motorolaj modern, négyütemű 
motorkerékpárokhoz. Tökéletes választás naked bike-ok, chopperek, 
túra- és sport-túragépek motorjainak kenésére. Ajánljuk katalizátoros 
vagy katalizátor nélküli motorkerékpár-motorok kenésére, illetve nedves 
tengelykapcsolóval ellátott motorkerékpárokhoz.

Magas üzemi viszkozitás 
 Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a 
motor belső tömítettségét

Kiváló kenőfilm szilárdság
 Kopott és idősebb motorokban is 
megbízható motorvédelem

Optimális súrlódási karakterisztika
 A tengelykapcsoló-lamellák között is 
megfelelő nyomatékátvitel

Kiváló nyírásstabilitás
 Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is 
hosszú ideig megőrzi  
kedvező tulajdonságait 

Optimális súrlódási karakterisztika
 A tengelykapcsoló-lamellák között is 
megfelelő nyomatékátvitel 

Kimagasló  
detergens-diszpergens tulajdonság
 Hosszú ideig megőrzi a motor tisztaságát, 
gátolja a szilárd szennyeződések 
kiülepedését

Előoldó adalékot tartalmaz
 Az üzemanyaggal tökéletesen keveredik

Kimagasló tisztító hatás
 Megakadályozza a gyújtógyertya-zárlatot, 
késlelteti a kipufogórendszer eltömődését

Alacsony hamutartalom
 Mérsékli a motor füstölését és a károsanyag-
kibocsátását

Kiváló kopásvédelem
 Tartósan nagy igénybevétel mellett is hosszú 
motorélettartam

Kiváló nyírásstabilitás
 Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is 
hosszú ideig megőrzi  
kedvező tulajdonságait 

Optimális súrlódási karakterisztika
 A tengelykapcsoló-lamellák között is 
megfelelő nyomatékátvitel 

Kimagasló  
detergens-diszpergens tulajdonság
 Hosszú ideig megőrzi a motor tisztaságát, 
gátolja a szilárd szennyeződések 
kiülepedését

Négyütemű motorolaj 
sokat futott, idősebb 
motorkerékpárokhoz

Korszerű, négyütemű 
robogók  

részszintetikus  
motorolaja

Szintetikus motorolaj 
kétütemű és  

olajbefecskendezős 
motorokhoz

Részszintetikus  
motorolaj - négyütemű 

utcai  
motorkerékpárokhoz



4T
MOL Dynamic 

Moto 4T Racing
MOL Dynamic 

Moto 4T Racing
MOL Dynamic 

Moto 4T Scooter
MOL Dynamic 
Moto 4T Street

MOL Dynamic 
Moto 4T GP

Viszkozitás 5W-60 10W-50 10W-40 10W-40 20W-50

Bázisolaj szintetikus szintetikus résszintetikus résszintetikus
részszinte-

tikus

API teljesintményszint API SL API SL API SG API SG API SG

JASO specifikáció MA-2 MA-2 MA-2 MA-2 MA-2

2T
MOL Dynamic 

Moto 2T
MOL Dynamic 

Sprint 2T

Viszkozitás 2T 2T

Bázisolaj szintetikus ásványi olaj

JASO Specifikáció FD FD

MOL DYNAMIC SPRINT 2T
Magas teljesítményű, katalizátorbarát, előoldott motorolaj, keverékkenésű és 
olajbefecskendezős (autolube) kétütemű motorokhoz.

Előoldó adalékot tartalmaz
 Az üzemanyaggal tökéletesen keveredik

Kimagasló tisztító hatás
 Megakadályozza a gyújtógyertya-zárlatot, 
késlelteti a kipufogórendszer eltömődését

Alacsony hamutartalom
 Mérsékli a motor füstölését és a károsanyag-
kibocsátását

Kiváló kopásvédelem
 Tartósan nagy igénybevétel mellett is hosszú 
motorélettartam

Kétütemű és  
olajbefecskendezős 

motorok  
katalizátorbarát  

motorolaja

TERMÉKVÁLASZTÉKUNK

Garantált megbízhatóság: A MOL Dynamic MOTO 4T motorolajok teljesítik a szigorú JASO MA-2 teljesítményszint kategóriát, így maximálisan megfelelnek a modern, kisebb 
méretű, de újabb technológiájú motorok elvárásainak is.



ALKALMAZÁSOK
MOL Dynamic 

Moto 4T Racing 
Pro 5W-60

MOL Dynamic 
Moto 4T Racing 

10W-50

MOL Dynamic 
Moto 4T Scooter 

10W-40

MOL Dynamic 
Moto 4T Street 

10W-40

MOL Dynamic 
Moto 4T GP 

20W-50

MOL Dynamic 
Moto 2T

MOL Dynamic 
Sprint 2T

Levegő- vagy folyadékhűtéses motorkerékpárok  

Külön és egybeépített váltóval szerelt  
motorkerékpárok

Száraz és nedves kuplungos motorkerékpárok  

Katalizátoros és katalizátor nélküli  
motorkerékpárok

Négyütemű robogók és utcai motorkerékpárok

Négyütemű naked bikeok, chopperek, túra- és 
sport-túragépek

Benzines keverékkenésű és olajbefecskendezős  
(autolube) kétütemű motorok

Korszerű kétütemű mopedek és robogók

AZ ÖN PARTNERE:


