
800 2T Factory Line 
ROAD RACING 

 
Състезателно масло за Grand Prix 

Премикс за 2 - тактови двигатели 

100% Синтетика - Технология Ester Core ®

УПОТРЕБА 
Формула разработена за пистови състезателни отбори Grand Prix. Подходящ за всички видове 
бензин до 124 октана. 
Премикс за всички състезателни 2 - двутактови двигатели на пистови състезателни мотоциклети, 
работещи при високи обороти и голямо натоварване. 
За мотокрос използвайте MOTUL 800 2T OFF ROAD. За маслени инжекторни системи, използвайте 
MOTUL 710 2T. 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  

СТАНДАРТИ : Надвишава всички 
стандарти 

Технология ESTER Core ® 
В продължение на десетилетия MOTUL разработва високоефективни, синтетични, на основата на  
естери смазочни материали. 
С избирането на естери, превъзхождащи други високопроизводителни синтетични основи и 
комбинирането им с иновативен пакет от добавки, MOTUL е създал перфектна синергия. 

 
Тази най-прогресивна технология ESTER Core ®, позволява максимална изходна мощност на 
двигателя, без да се компрометира надеждността и износването. 
Много високи смазочни свойства, които намаляват триенето и износването. 
Гарантира перфектно смазване при дъждовно време. 
Поддържа двигателя и изпускателните клапани винаги добре смазани. 
Предотвратява залепването на буталните пръстени и изпускателните клапани. 

ПРЕПОРЪКИ 

Смесване: ROAD RACING GRAND PRIX от 3% дo 4% (от 33:1 дo 25:1). За 
нормална употреба намалете с 0.5%. 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
Цвят Визуално Оранжев 

Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.927 
Вискозитет при 100°C ASTM D445 157.4 mm²/s 
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 19.2 mm²/s 
Вискозитетен  индекс ASTM D2270 140 
Пламна точка ASTM D92 274°C / 525°F

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-
новите технически постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия 
за продажба и гаранция. Произведено във Франция.MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – 8361 Tel : 33 1 48 
11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site: www.motul.com
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