
Ürünler ve Hizmetler

MOTORBIKE
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Dünya çapında Alman kalitesi
LIQUI MOLY, dünya üzerinde 100’den fazla ül-
kede faaliyet göstermektedir. Sofistike ürün 
ve kusursuz hizmet, güçlü bir markanın esas-
larıdır. Satış performansı, onların büyülecili-
ğine ve çekiciliğine bağlıdır. Ancak duygu ile 

dolu bir marka insanları harekete geçirmeyi 
başabilir. LIQUI MOLY olarak bizler markanın 
dünyanın her yerinde bilinir olması için uğra-
şıyoruz. Bu, dünya çapında faaliyet gösteren 
bir kuruluş için büyük bir zorunluluktur.

LIQUI MOLY otomotiv sektöründe yer alan çok yönlü bir tedarikçidir ve ürün 
yelpazesinde motor yağları, katkıları, koruyucu ve bakım ürünleri ile servis ve 
yapıştırma ürünleri yer alır.
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Kitlesel değil, kişiye özel
Spora verdiğimiz önem değerlerimizin büyük 
bir parçasını oluşturmaktadır. Moto sporları 
bizim için üstün bir yere sahiptir. Her bir ülkeye 
yönelik yarışların öneminin yanında motosiklet 
şampiyonasındaki Sandro Cortese Intact Team 
marka stratejisinin temelidir. Hedefimiz, mar-
kayı en etkileyici şekilde sunarak, dünya gene-
linde bilinir haline getirmektir. Bu nedenle  
LIQUI MOLY logosu diğer uluslararası spor or-
ganizasyonlarının da odak noktasındadır; 

Touring Car World Championship, Alman Bas-
ket Ligi ya da ATP Tenis Turnuvasında yer ala-
rak marka heyecanını yansıtır. Bu yerel müşte-
rilerimizin yararına olmaktadır, çünkü 
markanın büyüleyiciliğini; benzin istasyonları 
ve servis cephe tasarımları, tanıtım etkinlikle-
ri, reklam malzemeleri, dükkan iç ve dış,deko-
rasyon, kataloglar, broşür, afiş ve videolar ile 
kendi markalarına yansıtabilirler.
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Made in Germany. Kalitenin Nedeni
İleri teknoloji ürünleri için araştırma gerekli-
dir. Hammadde seçimi ile başlayan sıkı kalite 
standartları ve kontroller aynı şekilde vazge-
çilmezdir. Motor yağlarımızın, özel ürün yağ-
larımızın, katkılarımızın ve araç bakım ürün-

lerimizin üretiminde sadece kaliteli 
malzemeler kullanılır. Hammadde ve nihai 
ürün teslimata kadar aynı şekilde sıkı kontrol-
ler ve kapsamlı testlere tabi olur. Her bir test, 
bir diğer test tarafından kontrol edilir.

Ev sahibi avantajı
Dünya genelinde başarı, şirket büyüklüğün-
den bağımsızdır. Başarı, devamlı büyüme için 
çalışan ve hedeflerini takip eden hevesli in-
sanlara bağlıdır. Bu, “Made in Germany” kali-
te sözünü de içerir. LIQUI MOLY müşterileri 

bütün dünyada bunu baz alabilir. Almanya 
merkezinde üretim yapıyoruz, çünkü biliyoruz 
ki: “Made in Germany” bizim ve tüm müşteri-
lerimiz için bir başarı garantisidir.
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Kontrol edilmiş kalite için araştırma
Yenilikçi ürünler ve üretim yöntemleri kendi 
araştırma ve geliştirmelerimizin bir sonucu-
dur. Motor yağlarımız en zorlu beklentileri 
karşılar. Bu nedenle tüm tanınmış otomobil 
üreticilerinin motor yağımıza onay vermiştir.

Bu nedenle Geliştirme, Üretim ve Satış de-
partmanlarımız ve ayrıca kalite ve çevre yöne-
timimiz DIN ISO EN 9001 ve 14001 uyarınca 
kontrol edilip sertifikalandırılmıştır. Çünkü 
sorumluluk sahibi bir kuruluş olarak kendi-
mizi azalan ve kıt enerji kaynaklarını koru-
makla yükümlü görüyoruz. Bu nedenle tüm 

tesis ve süreçleri devamlı olarak ekolojik kri-
terlere uygun hale getiriyoruz. 

Bu işlem, bilgili ve deneyimli uzmanlarımızın 
yetkinliğine dayanır.

Tüm LIQUI MOLY müşterileri ise bundan ya-
rarlanır: Motosiklet sürücüleri, perakende ve 
servisler.

Küresel medya, markayı güçlendirir ve talep artar.
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Poster, Sandro Cortese, DIN A1, ürün no. 5720

Motosiklet piyasası ve atölyesi için LIQUI MOLY  
satış desteği:

Üst Motorbike, ürün no. 9910
Futurashop için yan parçalar 
Motorbike, ürün no. 5247
Yan parçaların takılması oldukça kolaydır. Bunun için 
herhangi bir alet veya sabitleme malzemesi gerekli 
değildir.

Futurashop*, boş, 
ürün no. 9989

*İstek üzerine veya internette standart adetler mevcuttur. Özgün adetler mümkündür.

Etiket Motorbike,  
urün no. 8543

LIQUI MOLY Online 
yağ rehberinin hızlı 

bulunması için QR kodu.

Yağ kilavuzu Motorbike, 
ürün no. 8769

Son tüketici broşürü Motorbi-
ke, ürün no. 5560
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Reklam panous:  
Motorbike, (594 x 745 mm), 
urün no. 9911

Yağ değişim etiketi 
Motorbike, 
urün no. 8475

Motorbike tezgah ekrani
Katkilar*
Tezgah ekranı,  
ürün no. 9965
Üst Motorbike,  
ürün no. 5838

Motorbike tezgah ekrani
Tatil*
Tezgah ekranı,  
ürün no. 9965
Üst Motorbike,  
ürün no. 5838

Profesyonel motosiklet atölyesi için 
Motorbike yağ dolabı,  
ürün no. 7990

20 litrelik ve 1 litrelik 
fıçılı bireysel dolum.

LIQU MOLY 
tarafından 

geliştirilmiş 
özel ürün.
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Kullanım alanı  İçerik VE Ürün no.

8

KATKILAR

 

1 D – GB – I – E – P 15 D – GB – I 223 D – F – I – GR

 

125 ml    6 1580 1

Motorbike Oil Additive
Molibden sülfit (MoS2) bazlı motor aşınma koruması. Aşınmayı %50 kadar 
azalttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Motorun ömrünü uzatır. Motor daha 
rahat çalışır, yağ ve yakıt tüketimi düşer. Motorun daha sakin çalışır, daha az 
çalışma arızası olur. Kat. konvertör uyumlu.

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip 
tüm 2 ve 4 zamanlı motorlar için. 
Yağ karteri içinde çok diskli kav-
ramalarda da kullanılabilir. Her 
yağ değişiminde veya 2 zamanlı 
motorlarda her yakıt alımında ek-
lenir. 
4 zamanlı motorlar: Bir litre mo-
tor yağı başına 30 ml veya yağ 
karteri kavramasında 20 ml. 
Ayrı yağlamalı 2 zamanlı motor-
lar: 2 litre yağ başına 20 ml veya 
karışık yağlamalı. 10 l karışım ba-
şına 10 ml.

250 ml    6 1657 1

250 ml    6 5922 223

Motorbike Engine Flush
Motorun iç kısmını rahatsız edici kurumlardan temizlemek için temizlik sıvı-
sı. Çamur ve cila oluşturucuları çözer. Yağda çözülen ve yağda çözülmeyen 
her tür kiri çıkarır ve yağ değişimi yapıldığında yağ sisteminden atılır. Ku-
rumdan ve kirden arındırılan motor ve kirlenmeyen temiz yağ artık tam per-
formansla çalışabilir.

4 zamanlı benzin motorlu moto-
sikletlerde yağ devridaimini te-
mizler ve durular. Kullanım sıklığı 
yağ devridaiminin kirlenme dere-
cesine ve kullanılan yağın kalite-
sine bağlıdır.

125 ml    6 1581 15

125 ml    6 5918 223

Motorbike 4T Bike-Additive
Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, supaplardaki, bujilerdeki 
ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Bu 
sayede yakıt tüketimi de düşer. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. 
Karbüratörün buz tutmasını önler. Kat. konvertör uyumlu.

Tüm 4 zamanlı motorlarda (kar-
büratörlü ve enjeksiyonlu) yakıta 
eklenir. 15 ila 20 l yakıt için 125 ml 
yeterlidir. Her yakıt alımında ekle-
yin.

250 ml    6 1582 1

250 ml    6 5919 223

Motorbike 2T Bike-Additive
Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, emme ve egzoz kanalla-
rındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Tüm yakıt sistemini 
korozyona karşı korur. Kat. konvertör uyumlu. Motorlar temiz olduğunda ya-
kıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip 
tüm 2 zamanlı motorlar için. 25 
ml‘lik tüpten bir dolum 5 l yakıt 
veya yakıt karışımı için yeterlidir.

150 ml    6 3040 1

150 ml    6 5920 223

Motorbike Speed Additive
Hızlanmayı iyileştiren, temizleyici, dağıtıcı ve işleme maddesi koruyucu özel-
liklere sahip modern külsüz etki maddesi kombinasyonu. Bugünkü motorla-
ra, işletim maddeleri ve işletim koşullarına uygun olarak en modern katkı ve 
yakıt maddesi teknolojisinin en güncel durumuna göre ifade edilmiştir. Daha 
fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

Tüm 4 ve 2 çevrimli benzinli mo-
torlara yakıt ilavesi.

250 ml    6 3041 1

250 ml    6 5921 223

Motorbike Benzin dengeleyicisi
Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon 
olmasını önler. Motosikletlerin, mobiletlerin, Quad‘ların, kar araçlarının ve 
diğer benzinle çalışan 2 ve 4 çevrimli motorların sorunsuzca işletimden alın-
masını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Tüm 4 ve 2 çevrimli benzinli mo-
torlar için uygundur - özellikle 
önleyici kullanım için. Turbo ve 
kat testli.

1 Adet    6 3034 15

Motorbike Performance Set
Set içeriği: 
1 x Motorbike 4T Bike-Additive (ürün no. 1581) 
1 x Motorbike Benzin dengeleyicisi (ürün no. 3041)
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Kullanım alanı  İçerik VE Ürün no.

9

KATKILAR

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 216 BOOKLET 223 D – F – I – GR 246 TR

150 ml    6 3042 1

150 ml    6 5923 223

Motorbike Radyatör temizleyicisi
Soğutma devrelerinin temizliği için konsantre. Soğutma/ısıtma sisteminde 
kurum olması ısı alışverişi için engel teşkil eder, termostatları ve ayar me-
kanizmalarını bloke eder. Motor sıcaklığının yüksek olması motorun yüksek 
aşınma ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. Yağlı ve kireçli kurumları 
temizler, optimum motor sıcaklığı ve çalışma emniyeti sağlar. Aşındırıcı asit-
ler ve bazlar içermez.

Tüm soğutma devreleri için uy-
gundur. Her tür antifriz ve katkı-
larla uyumludur.

125 ml    6 3043 1

125 ml    6 5924 223

Motorbike Radyatör kapatici
Soğutma devresi sistemlerindeki sızıntıların contalanması için dispersiyon. 
Kılcal çatlaklar ve küçük sızıntı noktaları güvenilir bir şekilde contalanır. So-
ğutma sistemi onarımının emniyete alınması için önleyici olarak kullanılabi-
lir. Katı madde dispersiyonu taşıyıcı sıvıda dengelenmiştir.

Soğutma suyu filtreli ve filtresiz 
soğutma suyu sistemlerindeki kü-
çük sızıntı noktalarının contalan-
ması içindir. Alüminyum ve plastik 
radyatörler için de uygundur.

80 ml    24 7824 246

Motorbike 4T Shooter
Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, supaplardaki, bujilerdeki 
ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Bu 
sayede yakıt tüketimi de düşer. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. 
Karbüratörün buz tutmasını önler. Kat. konvertör uyumlu.

Tüm 4 zamanlı motorlarda (kar-
büratörlü ve enjeksiyonlu) yakıta 
eklenir. 5 ila 10 l yakıt için 80 ml 
yeterlidir. Her yakıt alımında ekle-
yin.

80 ml    24 7823 246

Motorbike Speed Shooter
Hızlanmayı iyileştiren, temizleyici, dağıtıcı ve işleme maddesi koruyucu özel-
liklere sahip modern külsüz etki maddesi kombinasyonu. Bugünkü motorla-
ra, işletim maddeleri ve işletim koşullarına uygun olarak en modern katkı ve 
yakıt maddesi teknolojisinin en güncel durumuna göre ifade edilmiştir. Daha 
fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

2 ve 4 zamanlı benzin motorları 
için (karbüratör ve enjektör). 10 
litre kadar yakıt için 80 ml yeterli-
dir. Her yakıt işleminde tavsiye 
edilir!

1 l    6 2592 216

4 l    4 1685 216

20 l    1 2720 1

60 l    1 2593  

205 l    1 2594  

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Ya-
rışlarda test edilmiştir.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız motorlar 
için uygun.

MOTOR YAğLARI, 4 zAMANLI MOTORBİKE/SCOOTER - STREET
tam sentetik

1 l    6 1502 216

4 l    4 1686 1

20 l    1 1567  

60 l    1 1564  

205 l    1 1569  

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Ya-
rışlarda test edilmiştir.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız motorlar 
için uygun.

1 l    6 1525 216

4 l    4 1687 216

20 l    1 1527  

60 l    1 2724  

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Ya-
rışlarda test edilmiştir.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız motorlar 
için uygun.
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Kullanım alanı  İçerik VE Ürün no.

10 1 D – GB – I – E – P 4 D – PL – H – RO – TR 8 D – GB 216 BOOKLET

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOTOR YAğLARI, 4 zAMANLI MOTORBİKE/SCOOTER - STREET

1 l    6 3816 216

4 l    4 3817 216

20 l    1 3818 8

60 l    1 3819 8

205 l    1 3820 8

Motorbike HD Synth 20W-50 Street
Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorlarında, özel olarak Har-
ley Davidson‘da kullanım için tasarlanmış tam sentetik motor yağı. Seçkin 
baz yağlar ve kaliteli katkılar tüm çalışma koşulları altında optimum yağla-
ma, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sürtünme değerleri sağlar.

20W-50 akışkanlıkta sentetik bir 
motor yağı öngören çok sayıda 
Harley Davidson V-Twin motorları 
için. Islak kavramalı ve kavraması 
kullanım için uygun.

tam sentetik

1 l    6 1521 216

1 l    6 2660 4

4 l    4 1243 216

20 l    1 1562  

60 l    1 1563  

205 l    1 1568  

Motorbike 4T 10W-40 Street
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma ko-
şulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum 
yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve mini-
mum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde oldu-
ğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız motorlar 
için uygun.

Sentetik Teknolojisi

1 l    6 2526 216

4 l    4 1688 216

20 l    1 3015  

60 l    1 2531  

205 l    1 2544  

Motorbike 4T 10W-30 Street
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma ko-
şulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum 
yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve mini-
mum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde oldu-
ğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız motorlar 
için uygun.

1 l    6 2555 216

4 l    4 1689 216

20 l    1 2722 1

60 l    1 2565  

205 l    1 2566  

Motorbike 4T 15W-50 Street
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma ko-
şulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum 
yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve mini-
mum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde oldu-
ğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız motorlar 
için uygun.

800 ml    6 3036 1

Motorbike 4T 10W-40 Formula
Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorları için yüksek perfor-
manslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve kaliteli katkılar tüm çalışma koşul-
ları altında optimum yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sürtünme 
değerleri sağlar. Kat. konvertör uyumlu.

Normal veya aşırı koşullarda çalı-
şan cadde ve yarış motorlarında 
Scooter tipi araçlarda tüm yıl bo-
yunca kullanılabilir. Islak kavra-
malı ve kavramasız kullanım için 
uygun.

1 l    6 3044 1

4 l    4 3046 1

20 l    1 3047  

60 l    1 3048  

205 l    1 3049  

Motorbike 4T 10W-40 Basic Street
Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma ko-
şulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağla-
ma, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çı-
karma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör 
uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.

madeni

1 l    6 1500 216

1 l    6 2656 4

4 l    4 1696 216

20 l    1 1560  

60 l    1 1561  

205 l    1 3829  

Motorbike 4T 20W-50 Street
Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma ko-
şulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağla-
ma, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çı-
karma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör 
uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.



11

Kullanım alanı  İçerik VE Ürün no.

11

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 216 BOOKLET

MOTOR YAğLARI, 4 zAMANLI MOTORBİKE/SCOOTER - STREET

1 l    6 1572 216

4 l    4 1230 216

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street
Tek dereceli motor yağı. Klasik motosikletlerde kullanmak için. Harley- 
Davidson için uygun. Yüksek aşınma mukavemeti ve mükemmel korozyon 
koruması. Dayanıklı. Motorun sessiz çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını 
sağlar. Düşük buharlaşma kaybı ve yağ tüketimi.

4 zamanlı motorlar için, Har-
ley-Davidson için özel. Piyasadaki 
tüm motor yağlarıyla karıştırıla-
bilir.

madeni

1 l    6 1618 216

Motorbike 4T 10W-40 Scooter  
Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma ko-
şulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağla-
ma, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çı-
karma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör 
uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 4 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Islak 
kavramalı ve kavramasız motor-
lar için uygun.

800 ml    6 3035 1

Motorbike 4T 20W-50 Formula
Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorları için yüksek perfor-
manslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve kaliteli katkılar tüm çalışma koşul-
ları altında optimum yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sürtünme 
değerleri sağlar. Kat. konvertör uyumlu.

Normal veya aşırı koşullarda çalı-
şan cadde ve yarış motorlarında 
Scooter tipi araçlarda tüm yıl bo-
yunca kullanılabilir.

1 l    6 3018 1

4 l    4 3019 1

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Ya-
rışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

MOTOR YAğLARI, 4 zAMANLI MOTORBİKE - OFFROAD
tam sentetik

1 l    6 3051 1

4 l    4 3052 1

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Ya-
rışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

1 l    6 3053 216

4 l    4 3054 216

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi bekle-
nen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Ya-
rışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

1 l    6 3055 216

4 l    4 3056 1

Motorbike 4T 10W-40 Offroad
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma ko-
şulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum 
yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve mini-
mum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde oldu-
ğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

Sentetik Teknolojisi
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Kullanım alanı  İçerik VE Ürün no.

12 1 D – GB – I – E – P 3 D – NL – F – GR – ARAB 216 BOOKLET

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOTOR YAğLARI, 4 zAMANLI MOTORBİKE - OFFROAD

1 l    6 3057 1

4 l    4 3058 1

Motorbike 4T 15W-50 Offroad
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma ko-
şulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum 
yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve mini-
mum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde oldu-
ğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

Sentetik Teknolojisi

1 l    6 3059 216

4 l    4 3062 1

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad
Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma ko-
şulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağla-
ma, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çı-
karma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör 
uyumlu.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Islak 
kavramalı ve kavramasız Enduro-, 
Motocross makineleri, Quad, SxS 
ve kar araçları için uygundur.

madeni

1 l    6 3013 1

4 l    4 3014 1

ATV 4T Motoroil 10W-40
Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma ko-
şulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum 
yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve mini-
mum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde oldu-
ğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 4 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Islak kav-
ramalı ve kavramasız ATV (All 
Terrain Vehicles), Quad ve SxS‘ler 
(Side by Side) için özel olarak ge-
liştirildi.

MOTOR YAğLARI ATV/SxS
Sentetik Teknolojisi

1 l    6 1505 1

1 l    12 2764 3

20 l    1 1566  

Motorbike 2T Synth Street Race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş 
keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden en zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 2 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Ayrı ve ka-
rışık yağlamalı motorlar için uy-
gun. Kendinden karışır. Çalışma 
talimatlarına uygun olarak 1:100 
karışım oranı.

MOTOR YAğLARI, 2 zAMANLI MOTORBİKE/SCOOTER - STREET
tam sentetik

1 l    6 1053 216

1 l    12 2767 3

20 l    1 1054  

Motorbike 2T Synth Scooter Street Race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş 
keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden en zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 2 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Ayrı ve ka-
rışık yağlamalı motorlar için uy-
gun. Kendinden karışır. Çalışma 
talimatlarına uygun olarak 1:100 
karışım oranı.

1 l    6 1504 216

20 l    1 1565  

60 l    1 1577  

Motorbike 2T Street
Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altın-
da maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, 
mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşın-
ma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör 
uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 2 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Ayrı ve ka-
rışık yağlamalı motorlar için uy-
gun. Kendinden karışır. Çalışma 
talimatlarına uygun olarak 1:50 
karışım oranı.

yari sentetik
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Kullanım alanı  İçerik VE Ürün no.

13

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 15 D – GB – I 216 BOOKLET

MOTOR YAğLARI, 2 zAMANLI MOTORBİKE/SCOOTER - STREET

500 ml    6 1622 1

1 l    6 1621 216

Motorbike 2T Semisynth Scooter Street 
Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altın-
da maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, 
mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşın-
ma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör 
uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar 
çalışma koşullarına maruz kalan 
hava ve su soğutmalı 2 zamanlı 
motorlar için geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Ayrı ve ka-
rışık yağlamalı motorlar için uy-
gun. Kendinden karışır. Çalışma 
talimatlarına uygun olarak 1:50 
karışım oranı.

yari sentetik

1 l    6 1619 216

4 l    4 1237 1

60 l    1 1633  

Motorbike 2T Basic Scooter Street 
Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Özenle seçilen 
hammaddeler noktasal performansa güvenle erişilmesini ve motorun ko-
runmasını sağlar.

Normal çalışma koşullarına ma-
ruz kalan hava ve su soğutmalı 2 
zamanlı motorlar için geliştirildi. 
Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar 
için uygun. Kendinden karışır. Ça-
lışma talimatlarına uygun olarak 
1:50 karışım oranı.

madeni

1 l    6 3063 1

4 l    4 3064 1

Motorbike 2T Synth Offroad Race
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mü-
kemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma 
düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş 
keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlan-
malar altında kullanılan hava ve 
su soğutmalı 2 zamanlı motorlar 
için özel olarak geliştirildi. Spor 
alanında kullanım için. Ayrı ve ka-
rışık yağlamalı Enduro-, Motoc-
ross makineleri, Quad, SxS ve kar 
araçları için uygundur. Kendinden 
karışır. Çalışma talimatlarına uy-
gun olarak 1:100 karışım oranı.

MOTOR YAğLARI, 2 zAMANLI MOTORBİKE - OFFROAD
tam sentetik

1 l    6 3065 1

4 l    4 3066 1

Motorbike 2T Offroad
Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altın-
da maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, 
mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşın-
ma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör 
uyumlu.

Karayolları dışında normalden 
zorlu düzeye kadar zorlanmalar 
altında kullanılan hava ve su so-
ğutmalı 2 zamanlı motorlar için 
özel olarak geliştirildi. Spor ala-
nında kullanım için. Ayrı ve karı-
şık yağlamalı Enduro-, Motocross 
makineleri, Quad, SxS ve kar 
araçları için uygundur. Kendinden 
karışır. Çalışma talimatlarına uy-
gun olarak 1:50 karışım oranı.

yari sentetik

1 l    6 1635 15

Pro Kart
Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında 
maksimum performans ve motor koruması sağlar. Harika yağlama, mükem-
mel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma dü-
şük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Yarışlarda test edil-
miştir. FIA tarafından kabul edilmiş ve dolayısıyla yarış için resmen onaylan-
mış.

Benzin yakıtıyla çalıştırılan Karts, 
Quads ve motosikletlerdeki hava 
ve su soğutmalı 2 zamanlı motor-
lar için özel olarak geliştirildi. 
Ayrı ve karışık yağlama için. Ken-
dinden karışır. Araç ve motosiklet 
üreticilerinin verdiği karışım ora-
nına dikkat edilmelidir.

MOTOR YAğLARI, 2 zAMANLI KART
tam sentetik
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Kullanım alanı  İçerik VE Ürün no.

14 1 D – GB – I – E – P 223 D – F – I – GR

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

ŞANzIMAN YAğLARI

500 ml    6 1516 1

500 ml    6 5925 223

1 l    6 3825 1

20 l    1 3826  

60 l    1 3827  

Motorbike Gear Oil 75W-90
Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş performanslı yüksek 
basınçlı şanzıman yağı. Aşırı koşullarda bile kolay vites değiştirmeyi sağlar 
ve API GL5 sınıfına uygundur. Eşsiz aşınma koruması özelliklerine ve opti-
mum bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir.

Yüksek performanslı motosiklet 
şanzımanları ve son tahrikler için. 
Şanzıman üreticilerinin talimatla-
rı dikkate alınmalıdır.

tam sentetik

500 ml    6 3072 1

500 ml    6 5926 223

Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS
Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş performanslı yüksek 
basınçlı şanzıman yağı. Aşırı koşullarda bile kolay vites değiştirmeyi sağlar 
ve API GL5 sınıfına uygundur. Eşsiz aşınma koruması özelliklerine ve opti-
mum bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir.

Yüksek performanslı motosiklet 
şanzımanları ve son tahrikler için. 
Şanzıman üreticilerinin talimatla-
rı dikkate alınmalıdır.

1 l    6 3822 1

Motorbike Gear Oil HD 150 
Harley Davidson motosikletlerde primer tahrikler için özel sentetik şanzı-
man yağı. Tüm sıcaklık bölgelerinde en iyi yağlama. Sentetik temel yağ en iyi 
basınç mukavemeti sağlar.

1984 ve 2010 arası çoğu Harley 
Davidson modelinde primer zincir 
tahriklerinde ve kavramalarda 
kullanım için. Dikkat: Kayış pri-
mer tahrikli modeller için uygun 
değildir.

1 l    6 3087 1

1 l    6 5927 223

Motorbike Gear Oil 10W-30
Seçkin baz yağlardan ve çok fonksiyonlu katkılardan üretilmiş performanslı 
yüksek basınçlı şanzıman yağı. Böylece şanzımanlarda ve tahriklerde geniş 
bir kullanım alanı ortaya çıkmaktadır.

Normal ve yüksek yüklü şanzı-
manlar ve uç tahrikler için.

Sentetik Teknolojisi

500 ml    6 1617 1

500 ml    6 5928 223

Motorbike Gear Oil 80W
Seçkin baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş performanslı şanzıman yağı. 
Kolay vites değiştirmeyi sağlar ve API GL4 sınıfına uygundur.

Yüksek performanslı motosiklet 
şanzımanları ve son tahrikler için. 
Şanzıman üreticilerinin talimatla-
rı dikkate alınmalıdır.

madeni

150 ml    6 1680 1

150 ml    6 5929 223

Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter
Seçkin baz yağlardan ve çok fonksiyonlu katkılardan üretilmiş performanslı 
yüksek basınçlı şanzıman yağı. Şanzımanlarda ve tahriklerde geniş bir kul-
lanım alanı ortaya çıkmaktadır.

Normal ve yüksek yüklü şanzı-
manlar ve uç tahrikler için.

1 l    6 3094 1

1 l    6 5930 223

ATV Axle Oil 10W-30
Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı 
şanzıman yağıdır. Böylece yağ, geniş bir yelpazede şanzımanlarda kullanıla-
bilir.

Islak kavramalı ve kavramasız 
şanzımanlar ve uç tahrikler ve/
veya ıslak fren ve normal ila yük-
sek yükler için.
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Kullanım alanı  İçerik VE Ürün no.

15

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 D – GB – I – E – P 223 D – F – I – GR

ŞANzIMAN YAğLARI

1 l    6 3821 1

Motorbike Gear Oil 80W-90 
Seçkin baz yağlardan ve çok fonksiyonlu katkılardan üretilmiş performanslı 
yüksek basınçlı şanzıman yağı. API sınıflandırması GL 4 uyarınca her tür mo-
tosiklet şanzımanlarında çok amaçlı olarak kullanılabilir.

Normal ve yüksek yüke kadar mo-
tosiklet şanzımanları ve uç tahrik-
ler için. Şanzıman üreticilerinin 
talimatları dikkate alınmalıdır.

madeni

500 ml    20 1625 1

500 ml    6 5931 223

1 l    6 3096 1

1 l    6 5932 223

Motorbike Hava filtresi
Köpük hava filtreleri için özel yağ. Sıvının eşsiz tutunma özelliği tozu ve 
kumu filtrede tutar ve yüksek motor aşınmasını önler. Motorun ömrünü uza-
tır. Su tutmaz. Reçine ve köpük yapmaz. Filtreye uygularken oluşan mavi 
renk eşit biçimde uygulanmasını sağlar.

İçerisinde köpük hava filtresi takı-
lı olan hava ya da su soğutmalı 
motorlu tüm 2 ve 4 çevrimli moto-
sikletlerdeki kullanım için uygun-
dur.

FİLTRE YAğLARI

400 ml    6 1604 1

400 ml    6 5933 223

Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)
Köpüklü ve dokulu hava filtrelerinin nemlendirilmesi için özel geliştirilmiş 
spreydir. Aşırı kullanım koşullarında dahi toz ve kiri uzak tutarak motor ha-
sarlarını önler. Optimum hava geçişi ile maksimum motor gücü sağlar.

İçerisinde köpük ya da doku hava 
filtresi takılı olan hava ya da su 
soğutmalı motorlu tüm 2 ve 4 çev-
rimli motosikletlerdeki kullanım 
için uygundur.

500 ml    6 1523 1

500 ml    6 5950 223

1 l    6 2716 1

5 l    4 1623 1

5 l    4 5951 223

20 l    1 3016  

Motorbike Fork Oil 5W light
Tam sentetik çatal ve amortisör yağı. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre 
kullanılsa bile güvenli sürüş özellikleri sağlar. Köpük oluşmasını ve contala-
rın sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması uzun bir çalışma 
ömrü sağlar.

Motosikletlerin, mopetlerin ve di-
ğer iki tekerlekli araçların çatal-
larında, amortisörlerinde üniver-
sal kullanılabilir.

ÇATAL YAğLARI

500 ml    6 3099 1

500 ml    6 5940 223

1 l    6 2719 1

20 l    1 3017  

Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light
Üniversal kullanım için tasarlanmıştır. Özel sentetik bazlı yağlar ve uygun 
katkılar mükemmel sürüş özellikleri ve emicilik sağlar.

Motosikletlerin, mopetlerin ve di-
ğer iki tekerlekli araçların çatal-
larında, amortisörlerinde üniver-
sal kullanılabilir.

500 ml    6 1506 1

500 ml    6 5952 223

1 l    6 2715 1

5 l    4 1606 1

5 l    4 5953 223

20 l    1 3828  

Motorbike Fork Oil 10W medium
Tam sentetik çatal ve amortisör yağı. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre 
kullanılsa bile güvenli sürüş özellikleri sağlar. Köpük oluşmasını ve contala-
rın sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması uzun bir çalışma 
ömrü sağlar.

Motosikletlerin, mopetlerin ve di-
ğer iki tekerlekli araçların çatal-
larında, amortisörlerinde üniver-
sal kullanılabilir.

500 ml    6 1524 1

500 ml    6 5954 223

1 l    6 2717 1

Motorbike Fork Oil 15W heavy
Tam sentetik çatal ve amortisör yağı. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre 
kullanılsa bile güvenli sürüş özellikleri sağlar. Köpük oluşmasını ve contala-
rın sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması uzun bir çalışma 
ömrü sağlar.

Motosikletlerin, mopetlerin ve di-
ğer iki tekerlekli araçların çatal-
larında, amortisörlerinde üniver-
sal kullanılabilir.
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BAKİM ÜRÜNLERİ

1 l    6 1509 1

1 l    6 5960 223

5 l    1 3037 1

5 l    1 5961 223

20 l    1 3038  

Motorbike Cleaner
Motosiklet ve bisikletler için özel olarak geliştirilmiş temizlik sıvısı çevreye 
zarar veren çözelti maddeleri içermez.

Motosiklet ve bisiklet, mobiletle-
rin vs. temizliği içindir.

 

200 ml    12 1513 1

Motorbike Multi Spray
Yağlar, pas çözer, motosikleti korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları 
(ör. kumanda telleri) kalıcı olarak çalışır halde tutar. En zorlu ve paslı cıvata-
ları çözer. Tüm elektrik sistemini korur. Gıcırdama seslerini azaltır. Koroz-
yondan korur ve kauçuk parçaların bakımını yapar. Mükemmel nüfuz etme 
özelliği.

Eşsiz ve çok yönlü özellikleri sa-
yesinde atölyede, motorlu araç-
larda ve iki tekerlekli araçlarda 
geniş bir kullanım alanına sahip-
tir.

250 ml    12 1508 1

250 ml    12 5962 223

Motorbike Chain Lube
Tam sentetik zincir gresi. Çok iyi tutunur ve su tutmaz. Mükemmel nüfuz ve 
yağlama özelliği. Hızlı çalışan zincirler için çok uygun. Zincirin uzamasını 
azaltır ve zincirin uzun ömürlü olmasını sağlar. Biyolojik olarak çözülür (Test 
CEC L-33T-82  - 21 günde %80). Sadec saf halde kullanıldığında optimum et-
kiyi gösterir. Uygulamadan önce zincirin Motorbike zincir temizleyicisi (ürün 
no. 1602) ile temizlenmesi önerilir.

Güç aktaran zincirlerin ilk yağla-
ması ve bakım yağlaması. Tozlu, 
kirli ve aşındırıcı ortamlara son 
derece uygun. O ringe sahip olan/
olmayan yüksek performanslı ve 
hızlı çalışan zincirler için.

300 ml    12 1603 1

300 ml    12 5963 223

Motorbike Kask iç temizleyicisi
Zarar vermeden iyice temizler. Bakterileri temizler ve hoş bir koku verir. Ko-
ruyucu film sayesinde hemen kirlenmez.

Kaskları, kask döşemelerini, vi-
zörleri, kaplamaları, koltukları vs 
korur ve temizler.

500 ml    6 1602 1

500 ml    6 5964 223

Motorbike zincir temizleyicisi
Özel geliştirilmiş temizleyici, kaliteli solventlerden oluşur, iki tekerlekli 
araçlarda hızlı, sorunsuz temizlik için.

İki tekerlekli araçlarda ve Qu-
ad‘larda O ringe sahip olan/olma-
yan zincirlerin temizliği için.

50 ml    24 1592 15

50 ml    24 5980 223

400 ml    12 1591 1

400 ml    12 5981 223

Motorbike Beyaz zincir spreyi
Beyaz, tam sentetik özel gres. Zincire gözle görülür uygulama sayesinde op-
timum yağlama. Soğuk, sıcak suya ve su sıçramasına dayanıklı. Çok iyi tu-
tunma ve aşınma koruması. Zincirin uzamasını azaltır ve zincirin uzun ömür-
lü olmasını sağlar. Nüfuz yeteneği ve korozyon koruma özelliği yüksek. 400 
ml‘lik tüple 50 ml‘lik tüp tekrar doldurulabilir. Uygulamadan önce zincirin 
Motorbike zincir temizleyicisi (ürün no. 1602) ile temizlenmesi önerilir.

O ringe sahip olan/olmayan yük-
sek performanslı ve hızlı çalışan 
motosiklet zincirleri için.

250 ml    6 1601 1

250 ml    12 5965 223

Motorbike Kombine deri bakimi
Tüm düz deriler için kalite bakım maddesi. Renkleri canlandırır, deriyi korur 
ve bakım yapar. İşlenen yüzeyler mat bir parlaklığa kavuşur. Çok kirli yüzey-
leri temizlemek için LIQUI MOLY üniversal temizleyiciyi (ürün no. 1653) öne-
riyoruz.

Düz deriden yapılmış yüzeyler 
için, örn. koltuklar, sele cepler. 
Kombine deri vs.

400 ml    12 3039 1

400 ml    12 5955 223

Motorbike Sprey parlatici
İyi bir temizlik, etkili ve kusursuz parlaklık veren ciladır. Herhangi bir çizik 
oluşturmadan hafif ve yağlı kirleri hızlıca temizler. Son derece kolay cilala-
ma (toz siler gibi) sayesinde tüm boya ve renk tiplerinde eşit bir yüzey, par-
laklık ve renk derinliği elde edilir. Oluşan koruyucu katmak hafif çizikleri ka-
patır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.

Mükemmel boya bakımı sağlar. 
Yağış etkilerine karşı boya yüzeyi-
ni optimum şekilde kapatır. Yeni 
veya hazırlanmış karışık ve metal 
boyalar için ve de teşhis salonla-
rında yeni araçların veya ikinci el 
araçların hızlı hazırlanması için-
dir.
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Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. 
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.
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BAKİM ÜRÜNLERİ

300 ml    12 1579 1

300 ml    12 5982 223

Motorbike Lastik onarim spreyi
Patlak lastikleri sızdırmaz hale getirir ve tekrar pompalar. Onarımdan sonra 
makul hızda yola devam edilmeli ve ilk fırsatta lastik değiştirilmelidir. İç las-
tikli ve iç lastiksiz tüm lastik tipleri için. İç lastik kopmuşsa veya lastik jant-
tan kaymış ya da yanağı yarılmışsa kullanmayın! 
DİKKAT: Tekerleklerdeki tekerlek basıncı denetleme sistemleri içerikteki 
çözelti maddesi nedeniyle tahrip olabilir.

İç lastikli ve iç lastiksiz tüm lastik 
tipleri için arıza yardımı.

100 ml    12 1571 15

100 ml    12 5983 223

Motorbike Vizör temizleyicisi
Kaskları ve vizörleri temizler. Cam ve plastik vizörler için aktif kaplama. 
Uzun süre etki eder. Kiri, böcekleri, yağı ve silikon kaplamaları çıkar. Net gö-
rüş ve emniyet sağlar.

Cam ve plastik vizörler için temiz-
lik ve bakım.

 

500 ml    6 3086 15

500 ml    6 5984 223

Fren hidroliği SL6 DOT 4
Glikol eterlerin ve bunların borik asit ester bazında sentetik fren hidroliği. 
Yüksek kaynama ve ıslak kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım 
süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır.

Bu özellikte sentetik bir fren hid-
roliği gerektiren araçların hidro-
lik fren ve debriyaj sistemlerinde 
kullanım için idealdir. ESP/DSC, 
ABS ve/veya ASR gibi emniyet sis-
temleri ile donatılmış araçlarda 
idealdir.

FREN SIVILARI

250 ml    24 3091 25

250 ml    24 2884 44

500 ml    24 3093 26

500 ml    24 2885 44

1 l    12 2886 44

5 l    4 2887 44

Fren hidroliği DOT 4
Glikol eter, alkilpoliglikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. 
Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksi-
dasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kay-
nama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alı-
mından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri ka-
barcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren hid-
roliği gerektiren tüm diskli fren-
lerde ve kampana frenlerde, deb-
riyaj sistemlerinde kullanılabilir. 
Fren hidroliği aynı zamanda ABS 
fren sistemlerinde de kullanılabi-
lir.

500 ml    6 3085 1

500 ml    6 5985 223

5 l    4 3097 1

20 l    1 2888  

60 l    1 3098  

Fren hidroliği DOT 4
Glikol eter, alkilpoliglikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. 
Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksi-
dasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kay-
nama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alı-
mından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri ka-
barcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren hid-
roliği gerektiren tüm diskli fren-
lerde ve kampana frenlerde, deb-
riyaj sistemlerinde kullanılabilir. 
Fren hidroliği aynı zamanda ABS 
fren sistemlerinde de kullanılabi-
lir.

250 ml    24 3092 25

250 ml    24 5986 88

55 l    1 3672  

Brake Fluid DOT 5.1
Glikol eter, alkilpoliglikol ve poliglikolester bazında sentetik fren hidroliği. 
Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksi-
dasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği kusursuz ıslak ve kuru kay-
nama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alı-
mından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri ka-
barcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren hid-
roliği gerektiren tüm diskli fren-
lerde ve kampana frenlerde, deb-
riyaj sistemlerinde kullanılabilir. 
Fren hidroliği aynı zamanda ABS 
fren sistemlerinde de kullanılabi-
lir.

250 ml    24 3679 20

Brake Fluid Race
Sentetik fren sıvısı. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yük-
sek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yük-
sek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süre-
sinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel 
katkılar erken kabarcık oluşmasını önler.

Bu özellikte sentetik bir fren hid-
roliği gerektiren tüm diskli ve 
tamburlu fren sistemlerinde ve 
motosikletlerindebriyaj sistemle-
rinde kullanılabilir. Fren hidroliği 
aynı zamanda ABS fren sistemle-
rinde de kullanılabilir.
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SOğUTMA SIVILARI

1 Adet    1 7990  

Motorbike yaği dolabi
20 litre ve 1 litre LIQUI MOLY kaplar için 
3 x 20 litre bidondan + 3 x 6‘lı 1 litre motosiklet yağı şişesinden (isteğe göre) 
oluşur 
• Ölçüler: 630 (G) x 950 (Y) x 550 (D) mm 
• Ağırlık: 52 kg 
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006.

Entegre toplama hazneli motosik-
let yağlarının genel bakışlı ve te-
miz bir şekilde depolanması için 
yağ dolabıdır.

1 l    12 6924 1

5 l    4 8810 1

20 l    1 8811 8

200 l    1 8812  

Coolant Ready Mix RAF12 Plus
Modern alüminyum yüksek performanslı motorlar için geliştirilmiş akıllı in-
hibitör paketinden (OAT teknolojisi) oluşan etilenglikol bazlı kullanılabilir ka-
rışım. Ürün amin, nitrit, fosfat ve silikat içermez ve dona, pasa ve aşırı ısın-
mayua karşı muhteşem bir koruma sunar. Bu sayede dört mevsim kullanım-
da güvenli bir araç işletimi sağlanır.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, 
otobüslerde, tarım makinelerinde 
ve bu kalitede soğutma sistemi 
koruması gerektiren tüm sabit 
motor ve cihazlardaki tüm soğut-
ma sistemleri ve özellikle alümin-
yum motorlar için.

FABRİKA DONANIMI

1 D – GB – I – E – P 8 D – GB
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1 Adet    1 9969
1 Adet    1 9603

1 Adet    1 9988
2 Adet    2 9603

1 Adet    1 9965
1 Adet    1 5838

1 Adet    1 9965
1 Adet    1 5838

1 Adet    1 9989
1 Adet    1 50160

BİRİNCİ VE İKİNCİ TERCİHLER

Futurashop 60 cm*
boş
Üst Motorbike

Motorbike 
tego metal raf
66,5 cm*
boş
Üst Motorbike

Motorbike 
Tego metal raf
125 cm*
boş
Üst Motorbike

Motorbike 
tezgah ekrani
Katkilar*
Tezgah ekranı
Üst Motorbike

Motorbike 
tezgah ekrani
Tatil*
Tezgah ekranı
Üst Motorbike

Benzer şekil

Benzer şekil

*İstek üzerine veya internette standart adetler mevcuttur. 
Özgün adetler mümkündür.

1 Adet    1 5247  Futurashop için yan parçalar 
(2 parça)
Yan parçaların takılması oldukça kolaydır. 
Bunun için herhangi bir alet veya sabitleme 
malzemesi gerekli değildir.

Ürün no. 5247



LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm
Germany
Phone: +49 731 14 20-0 
Fax: +49 731 14 20-75 
Technical Hotline: 
+49 731 14 20-871
www.liqui-moly.com 
info@liqui-moly.de

Baskı hataları için sorum-
luluk kabul edilmez. Teknik 
değişiklik hakkı saklıdır.

Öneren:

58
75

15
11

Akıllı telefonunuzla 
doğru yağı bulun:


