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5_ Mazivá a prevádzkové
látky pre motocykle

RACE – pre pretekárov a všetkých, čo jazdia nadoraz

Špecifikácie	Schválenia

SILKOLENE
PRO R
SAE 0W-20

-Technology
Plne syntetický motorový olej najnovšej
technológie Electrosyntec do štvortaktných
pretekárskych motocyklov. Špeciálna
receptúra výhradne na profesionálne
pretekárske použitie.

SILKOLENE
PRO 4 PLUS
SAE 5W-40
SAE 10W-50

-Technology
Motorový olej na báze najmodernejších
syntetických esterov do štvortaktných
pretekárskych motocyklov. Špeciálne na
použitie v kategóriách Superbike, Supersport
a Stocksport.

API SG/SH/SJ/SL

JASO MA2

SILKOLENE
PRO 4
SAE 10W-40 XP
SAE 15W-50 XP
SAE 10W-60 XP

Vysoko výkonný motorový olej.

API SM/SN

JASO MA2

SILKOLENE
PRO KR2

Olej na báze syntetických základových olejov
a ricínového oleja do dvojtaktných motorov
pretekárskych motokár. Dodržať miešací
pomer podľa výrobcu motora. Nemiešať
s inými mazivami.

CIK-FIA

SILKOLENE
PRO 2

-Technology
Plne syntetický motorový olej do dvojtaktných pretekárskych motorov. Špeciálne na
preteky v extrémnych podmienkach.
Nemiešať s konvenčnými olejmi do
dvojtaktných motorov. Určený iba pre
systémy Premix.

CIK-FIA

SILKOLENE
COMP 2 PLUS

-Technology
Plne syntetický motorový olej pre dvojtaktné
pretekárske motory. Ideálny do najviac
zaťažených dvojtaktných motorov
motocyklov GP. Vhodný do systémov Premix
i pre oddelené mazanie (Autolube).

SILKOLENE
PRO RSF
2,5WT/5WT/7,5WT/
10WT/15WT

Plne syntetické špeciálne oleje s vysokými
viskozitnými indexmi do tlmičov pérovania
a vidlíc motocyklov. Vyvinutý špeciálne na
pretekárske účely.

SILKOLENE
PRO CHAIN

Plne syntetické pretekárske mazivo v spreji
na reťaze vysoko výkonných, cestných,
pretekárskych a motokrosových motocyklov.
Na všetky reťaze s O-krúžkami i bez nich.

FUCHS odporúča

API TC
JASO FC
ISO-L-EGD
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RIDE – pre mototuristov a cestných jazdcov

Špecifikácie	Schválenia

SILKOLENE
COMP 4
SAE 10W-30
SAE 10W-40
SAE 15W-50
SAE 20W-50

Vysoko výkonný motorový olej.

API SL

SILKOLENE
SUPER 4
SAE 15W-40

Motorový olej do štvortaktných motorov na báze
vybraných základových olejov. Špeciálne na použitie do
motocyklov BMW s mokrými spojkami i bez nich.

API SF/SG

SILKOLENE
SUPER 4
SAE 10W-40

Motorový olej do štvortaktných motocyklových motorov
na báze ropných olejov vyrobený MC syntézou.
Štandardný produkt najvyššej kvality na spoľahlivú
ochranu.

API SF/SG/SH

JASO MA2

SILKOLENE
SUPER 4
SAE 20W-50

Motorový olej do štvortaktných motocyklových motorov
na báze ropných olejov vyrobený MC syntézou.
Štandardný produkt najvyššej kvality na spoľahlivú
ochranu.

API SF/SG

JASO MA2

SILKOLENE
V-TWIN
SAE 20W-50

Minerálny motorový olej do štvortaktných motorov
motocyklov. Vyvinutý špeciálne pre Harley-Davidson
a európske a japonské veľkoobjemové dvojvalce.

API CF/SG/SH/SJ

JASO MA2

SILKOLENE
COMP 2

-Technology
Syntetický motorový olej do dvojtaktných motorov.
Spoľahlivá ochrana proti zadieraniu piestov, zapekaniu
piestnych krúžkov a usadzovaniu karbónu. Vhodný do
systémov Premix i do systémov Autolube.

API TC
JASO FC/FD
ISO-L-EGD

FUCHS odporúča

JASO MA2

XP
XP
XP
XP
BMW Motorrad
JASO MA

OFF-ROAD – pre enduro a motokrosových jazdcov

Špecifikácie	Schválenia

SILKOLENE
PRO 4 SX
SAE 15W-50

-Technology
Plne syntetický motorový olej do štvortaktných
motorov na báze syntetických esterov. Koncipovaný
špeciálne na použitie vo veľkoobjemových jedno
a dvojvalcových terénnych motocykloch.

API SG/SH/SJ/SL

JASO MA2

SILKOLENE
COMP 4 SX
SAE 10W-40

-Technology
Syntetický motorový olej do štvortaktných motorov
terénnych motocyklov so spoločnou olejovou
náplňou do motora, prevodov a spojky.

API SG/SH/SJ

JASO MA2

SILKOLENE
PRO 2 SX

-Technology
Plne syntetický motorový olej na báze syntetických
esterov odvodený z leteckej technológie do dvojtaktných motorov pretekárskych motocyklov. Špeciálne na
použitie pri extrémnych teplotách a zaťažení pri
pretekaní. Nemiešať s konvenčnými olejmi do
dvojtaktných motorov. Určený iba do systémov Premix.

SILKOLENE
COMP 2 PLUS SX

-Technology
Plne syntetický olej na báze syntetických
esterov do dvojtaktných motorov
motocyklov. Na najvyššiu spoľahlivosť za
extrémnych podmienok. Vhodný do systémov
Premix i pre systémy Autolube.

API TC
JASO FC/FD
ISO-L-EGD

FUCHS odporúča
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QUADS ATV – pre profesionálov i rekreačných motorkárov

Špecifikácie	Schválenia

SILKOLENE
QUAD ATV
SAE 5W-40

Plne syntetický olej do vysoko zaťažených
štvortaktných motorov terénnych
štvorkoliek. Poskytuje vysokú kvalitu a
spoľahlivú ochranu proti opotrebovaniu.

API SG/SH/SJ/SL

JASO MA2

SILKOLENE
QUAD ATV
SAE 10W-40

Olej na minerálnej báze upravený procesom
MC-syntézy, špeciálne vyvinutý do terénnych
štvorkoliek a ATV. Štandardný produkt
s vysokou kvalitou a spoľahlivou ochranou.

API SG/SH/SJ

JASO MA2

SCOOTER – meno hovorí za všetko

Špecifikácie	Schválenia

SILKOLENE
SCOOT 4
SAE 10W-40

-Technology
Syntetický motorový olej do štvortaktných
motorov skútrov a mopedov. Ideálny do
moderných štvortaktných skútrov.

API SG/SH/SJ

SILKOLENE
PRO SCOOT

-Technology
Plne syntetický motorový olej do
dvojtaktných motorov najvyššie zaťažených
pohonov skútrov. Vhodný do systémov
Premix i do systémov Autolube.

API TC
JASO FC/FD
ISO-L-EGD

SILKOLENE
SCOOT
SPORT 2

-Technology
Syntetický motorový olej do dvojtaktných
motorov najvyššie zaťažených pohonov
skútrov. Vhodný do systémov Premix i do
systémov Autolube.

API TC
JASO FC/FD
ISO-L-EGD

SILKOLENE
SCOOT 2

Motorový olej vyrobený MC syntézou do
dvojtaktných motorov skútrov a mopedov.
Vhodný do systémov Premix i do systémov
Autolube.

API TC
JASO FC

FUCHS odporúča

FUCHS odporúča

JASO MA2
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Špecifikácie	Schválenia

SILKOLENE
PRO SRG 75
SAE 75W

Plne syntetický prevodový olej na báze esterov
do pretekárskych motocyklov. Vynikajúca
ochrana pred opotrebovaním a najlepšie
radenie i pri najextrémnejších teplotách.

SILKOLENE
COMP GEAR OIL
SAE 80W-90

Vysoko výkonný syntetický prevodový olej
na báze esterov. Je odporúčaný najmä tam,
kde sú používané hliníkové spojkové lamely.

API GL-4/GL-3

SILKOLENE
BOA
SAE 80W-90

Vysoko výkonný prevodový olej pre hnacie
hriadele a iné pohony s hypoidným a špirálovým súkolím.

API GL-5/GL-4

SILKOLENE
PRO COOL

Chladiaca kvapalina do motorov, určená na
okamžité celoročné použitie. Svojimi
antikavitačnými vlastnosťami prevyšuje
konvenčné kvapaliny na báze etylénglykolu,
vďaka tomu poskytuje užívateľovi vynikajúcu
ochranu proti poškodeniu motora i čerpadla
chladiacej kvapaliny.

SILKOLENE
FORK OIL

Tlmičové oleje na všetky druhy vidlíc
motocyklov. Poskytujú optimálne útlmové
vlastnosti, optimálnu ochranu pred
opotrebovaním a najvyšší jazdný komfort.

SILKOLENE
FOAM FILTER OIL

Špeciálny olej na ošetrenie očistených
penových vzduchových filtrov. K dispozícii
je tiež v spreji.

SILKOLENE
FOAM FILTER CLEANER

Špeciálny čistiaci prostriedok rozpustný vo
vode na čistenie penových vzduchových
filtrov.

SILKOLENE
TITANIUM DRI GEL

Moderné mazivo na reťaze: Efektívne
vzdoruje vytrhnutiu. Pri aplikácií sa
vyznačuje belavým odtieňom.

SILKOLENE
CHAIN LUBE

Syntetické mazivo na reťaze v spreji na
optimálnu ochranu pred opotrebovaním
a koróziou. Na všetky typy motocyklových
reťazí s O-krúžkami i bez nich.

FUCHS odporúča
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MAINTAIN – starostlivosť a ochrana pre celý motocykel
SILKOLENE
BRAKE &
CHAIN CLEANER

Vysoko efektívny čistiaci prostriedok na
brzdy a hnacie reťaze. Účinne odstraňuje
stvrdnuté usadeniny.

SILKOLENE
CARB CLEANER

Čistiaci prostriedok v spreji na čistenie
karburátora.

SILKOLENE
PRO PREP

Špeciálny prípravok na plasty a lakované
povrchy. Oživuje pôvodný lesk a farbu
ošetrovaných dielcov.

SILKOLENE
PRO WASH

Rýchlo rozložiteľný v prírode, vysoko účinný
čistiaci prostriedok na všetky povrchy
motocyklov, vrátane hliníkových.
Je k dispozícii v balení 1 liter s pumpičkou
i v balení s objemom 25 litrov.

SILKOLENE
ALL-IN-ONE

Viacúčelový údržbový sprej
s mnohostranným využitím: SILKOLENE
ALL-IN-ONE môže byť použitý
k odstraňovaniu vody zo zapaľovacích
systémov alebo k uvoľňovaniu
skorodovaných spojov. Vynikajúcim
spôsobom odpudzuje vodu a vlhkosť,
preniká do skorodovaných závitov, maže
a dokonca poskytuje ochranu proti korózii.

SILKOLENE
SILKOPEN

Suspenzia veľmi jemného mazacieho grafitu
v minerálnom oleji nízkej viskozity.
SILKOPEN preniká do skorodovaných
a zadrených závitov, súčasne maže, čím
uľahčuje demontáž pomocou zníženia
potrebného povoľovacieho momentu.

SILKOLENE
PRO BOOST

Prostriedok na zlepšenie oktánového čísla
pre zamedzenie predčasného vznietenia
(klepania) a na zlepšenie akcelerácie.

Špecifikácie	Schválenia

FUCHS odporúča
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