
#340 Challenger er en højtydende, fuldsynte  sk 2-takts olie
i højeste klasse. Til brug i alt fra standard  l avancerede racermo-
torer med høj eff ekt. Den fuldsynte  ske baseolie og addi  vtek-
nologi giver en meget høj slitagebesky  else, høj renhed og øget 
leve  d på motorer samt en usædvanlig lav røgudvikling. Til brug i 
alle typer totaktsmotorer inden for garan  perioden!

TIL ALLE 2 TAKTSMOTORER
Challenger er beregnet  l brug i alle 
typer totaktsmotorer fra lav  l høj 
eff ekt under alle forhold. Forlænger 
desuden leve  den for normale slid-
dele som f.eks. stempler som udsæt-
tes for kra  igt slitage under hårde 
dri  sforhold.

MINIMAL RØG & LUGT
Den specielle formel forhindrer
fortænding, giver meget lave lugtge-
ner og minimal  l ikke eksisterende 
røgudvikling ved varm motor.

HØJ RENHED
Addi  ver med lavt indhold af aske 
forhindrer afl ejringer og giver høj 
renhed i motorer med maksimal 
funk  on i power valves (uden eff ek  ab)
samt en længere leve  d.

BESKYTTER VED OPBEVARING
Challenger e  erlader en fedsmøre-
fi lm, der besky  er motorens indre
komponenter under opbevaring.

SIKKER BLANDNING
Challenger giver en homogen- og 
stabilolieblanding og en usædvanlig 
god pumpbarhed ved lave tempera-
turer, hvilket sikrer olie  lførsel, når 
den bruges i indsprøjtningssystemer 
i hård kulde. Fremragende  l direkte 
iblanding i benzin og i alle typer 
indsprøjtningssystemer inkl. E-Tec, 
C-Tec 2 og alle andre systemtyper.

ANVENDELSESOMRÅDER:
Bådmotorer . Motocross . Kar  ng .
Kædesav . Knallert . Scooter .  Vands-
cooter . m.m.

OVERSTIGER SPECIFIKATIONER:
• NMMA TC-W3 
• ISO 6743-15EGD
• ISO-L-EGD
• ISO-L-EGC
• ISO-GD ++ 
• ROTAX 253
• JASO FC
• JASO FD

CHALLENGER

Rød
10,9 Cst
Fuldsynte  sk PAO
-42°C 
+87°C  l +92°C
 Fabrikantens anb.
3 - 1%  (1:30 - 1:100)
200L, 20L, 4L, 1L
340 

Farve :
Viskositet 100°C :

Baseolie :
Flydetemp : 

Flammepunkt :
Dosering : 

Emballage :
Art.nr :
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