
#342 SRX 9000 er en ekstrem fuldsynte  sk 2-taktsolie  l motorer 
med høj  l maksimalt eff ekt. Indeholder en særlig addi  v teknik-
som danner en besky  ende matrix på alle metaloverfl ader, der 
giver lavere motortemperatur, maksimal besky  else og ultralav 
frik  on. Til alle typer 2-takts motorer indenfor garan  perioden.
ALLE 2 TAKTSMOTORER
SRX 9000 er uovertruff en i alle typer 
af 2-takts motorer  l konkurrence 
brug. Forlænger leve  den på normale 
sliddele betydeligt, f.eks. op  l 2-3 
gange længere interval for stempel-
ski   end  dligere.

LAVFRIKTION & BESKYTTELSE
SRX 9000 indeholder kra  ige frik-
 onsreducerende smøremidler af 

PTFE og Micron Moly®, en fl ydende 
type molybdendisulfi d som behandler
metaloverfl ader med et glat, tæt og 
meget stærkt fastsmøremiddel, der 
kan modstå tryk op  l 35.000 kg / 
cm2. Kombina  onen besky  er i pe-
rioder, hvor smørefi lmen er lille
eller ikke eksisterende og holder mo-
torer som nye under hårde forhold.

MINIMAL RØG OG LUGT
SRX 9000 forhindrer fortænding, giver 
meget begrænset lugt og minimal  l
ikke eksisterende røgudvikling.

LET FORBRÆNING
Baseolien forbrændes ved + 86°C, og 
addi  vteknikken forhindrer næsten 
100 % rester og afl ejringer fra for-
brændingen, hvilket giver maksimal 
funk  on i bevægelige power valves.

BESKYTTER UNDER OPBEVARING
Basisolien med molybdæn og PTFE 
besky  er eff ek  vt under opbevaring.

EFFEKTIV IBLANDING
Tilbyder en homogen- og stabilolie- 
blanding samt en usædvanlig god 
pumpbarhed ved lavtemperatur, 
hvilket sikrer olie  lførsel, når olien 
bruges i indsprøjtningssystemer i 
hård kulde.

Fremragende  l direkte blanding i
benzin og  l alle typer indsprøjt-
ningssystemer inkl. E-Tec og C-Tec 2

ANVENDELSEOMRÅDER:
Bådmotorer . Motocross . Kar  ng .
Kædesav . Scooter . Knallert .  
Vandscooter . m.m.

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

SRX 9000

Blå
6,2 Cst
Fuldsynte  sk PAO
-45°C 
+86°C
Fabrikantens anb.
3-1 %  (1:30 - 1:100)
20L, 4L, 1L
342
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Farve :
Viskositet 100°C :

Baseolie :
Flydetemp : 

Flammepunkt :
Dosering : 

Emballage :
Art.nr :
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