ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Προïόν ΜΟΤΟ

Προδιαγραφές

Συσκευασίες

JASO MA, MA2
API SL
ACEA A3

12x1 L
60 L

JASO MA MA2
API SG

12x1 L
60 L

JASO MA MA2
API SG

12x1 L
54 L

JASO MA MA2
API SL

12x1 L

Eni i-Ride moto 2 5W/40
Κορυφαίο πλήρως συνθετικό λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για την κατηγορία Moto2 των motoGP,
χρησιμοποιείται δε συχνά και σε αγωνιστικές πίστες. Η σύνθεσή του υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις
τετράχρονων κινητήρων μοτοσυκλετών υψηλής απόδοσης σε ακραίες συνθήκες.
Το πακέτο προσθέτων που περιέχει εξασφαλίζει την καθαρότητα του κινητήρα και τον προστατεύει από
την φθορά και τη διάβρωση.

Eni i-Ride moto gp 10W-60
Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κορυφαίας τεχνολογίας, σχεδιασμένο με τα καλύτερα διαθέσιμα
πρόσθετα, για να καλύπτει τις απαιτήσεις των τετράχρονων κινητήρων μοτοσυκλετών υψηλής ισχύος
και απόδοσης. Η σύνθεσή του εγγυάται εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας
και τα ειδικάπρόσθετα της Εni του προσδίδουν εξαιρετική σταθερότητα. Τα χαρακτηριστικά του το
καθιστούν κατάλληλο για αγωνιστική χρήση.

Eni i-Ride moto 20W-50
Κορυφαίο πλήρως συνθετικό λιπαντικό που εγγυάται μέγιστη προστασία του κινητήρα ακόμη και σε
αντίξοες συνθήκες οδήγησης. Η απόδοσή του παραμένει σταθερή ακόμη και μετά από παρατεταμένη
χρήση. Ο υψηλός δείκτης ιξώδους του προσδίδει αντοχή στις διατμητικές τάσεις, χαμηλή πτητικότητα
και υψηλό επίπεδο θερμοοξειδωτικής σταθερότητας.

Eni i-Ride moto 10W-50
Λιπανιτκό κορυφαίας συνθετικής τεχνολογίας, κατάλληλο για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών
εκτός δρόμου. Ειδικά σχεδιασμένο γι’αυτή τη χρήση, προσφέρει προστασία από τη φθορά για όλα τα
μέρη του κινητήρα, υψηλή απόδοση του κινητήρα και μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Επίσης εγγυάται
μέγιστη επιτάχυνση και ελάχιστη κατανάλωση λαδιού.

Προïόν ΜΟΤΟ

Προδιαγραφές

Συσκευασίες

ACEA A3
JASO MA MA2
API SJ

12x1 L

ACEA A3
JASO MA MA2
API SL

12x1 L
60 L

JASO MA MA2
API SJ

12x1 L

ACEA A3
API SL
JASO MA MA2

12x1 L

ACEA A3
API SJ
JASO MA MA2

12x1 L

Eni i-Ride moto 15W-50
Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών. Καλύπτει τις
ανάγκες κίνησης στο δρόμο και εκτός δρόμου. Κατάλληλο ακόμη και στις πιο αντίξοες και
μεταβαλλόμενες συνθήκες όπως οδήγηση σε αυτοκινητόδρους με υψηλές θερμοκρασίες ή ξεκίνασταμάτα και χαμηλές θερμοκρασίες. Συνιστάται για τουρισμό μεγάλων αποστάσεων.

Eni i-Ride moto 10W-40
Συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για τετράχονους κινητήρες μοτοσυκλετών. Χάρη στην ειδική
του σύνθεση είναι κατάληλο και συνιστάται για μεγάλες διαδρομές και ταξίδια. Οι καθαριστικές και
διασκορπιστικές του ιδιότητες διατηρούν καθαρό τον κινητήρα και τον προστατεύουν από τη φθορά
και τη δημιουργία αποθέσεων. Η απόδοσή του παραμένει σταθερή ακόμη και μετά από πάρα πολλά
χιλιόμετρα.

Eni i-Ride moto 10W-30
Συνθετικό λιπαντικό για τετράχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών touring και δρόμου για οδήγηση στην
πόλη και τους αυτοκινητοδρόμους. Προστατεύει τον κινητήρα και τα κινούμενα μέρη του από τη
φθορά και παρατείνει τη ζωή τους. Το πακέτο προσθέτων του προσδίδει εξαιρετικές καθαριστικές
ιδιότητες που κρατούν καθαρό τον κινητήρα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης.

Eni i-Ride scooter 10W-40
Συνθετικό λιπαντικό σχεδιασμένο για έντονη αστική χρήση και για μακρινά ταξίδια. Είναι κατάλληλο
για τετράχρονους κινητήρες, μικρού και μεγάλου μεγέθους, υδρόψυκτους και αερόψυκτους.
Επιτρέπει με ασφάλεια μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού, όπως προβλέπεται από τους
κατασκευαστές. Εγγυάται προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τον κινητήρα.

Eni i-Ride scooter 15W-50
Συνθετικό λιπαντικό σχεδιασμένο για έντονη αστική χρήση και για μακρινά ταξίδια. Είναι κατάλληλο
για τετράχρονους κινητήρες, μικρού και μεγάλου μεγέθους, υδρόψυκτους και αερόψυκτους.
Επιτρέπει με ασφάλεια μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού, όπως προβλέπεται από τους
κατασκευαστές. Εγγυάται προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τον κινητήρα, και μειωμένη
κατανάλωση λαδιού.

Προïόν ΜΟΤΟ

Προδιαγραφές

Συσκευασίες

ACEA A3
API SJ
CCMC G4
JASO MA MA2

12x1 L
54 L

ACEA A3
API SJ
JASO MA MA2

12x1 L
54 L

ISO-L-EGD
JASO FC

12x1 L

API TC
ISO-L-EGD
JASO FC

12x1 L

API TC
JASO FC

12x1 L
20 L

API TC

12x1 L

Super 15w/50
Πολύτυπο ορυκτέλαιο υψηλής απόδοσης για όλες τις τετράχρονες μοτοσυκλέτες. Με πρόσθετα για το
κιβώτιο ταχυτήτων και τον συμπλέκτη. Κατάλληλο για καθημερινή normal χρήση.

Super 20w/50
Πολύτυπο ορυκτέλαιο υψηλής απόδοσης για όλες τις τετράχρονες μοτοσυκλέτες. Με πρόσθετα για το
κιβώτιο ταχυτήτων και τον συμπλέκτη. Κατάλληλο για καθημερινή normal χρήση.

Eni i-Ride moto 2T
Κορυφαίο πλήρως συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης για δίχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών για
χρήση εντός και εκτός δρόμου. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες : street,
enduro, motocross και trial. Κατάλληλο για προανάμιξη και injection. Παρέχει εξαιρετική απόδοση
και εγγυάται χαμηλά επίπεδα εκπομπής ρύπων.

Eni i-Ride scooter 2T top
Κορυφαίο πλήρως συνθετικό λιπαντικό για δίχρονους κινητήρες τελευταίας γενιάς. Προσφέρει
μέγιστη προστασία από το κόλλημα και υψηλά επίπεδα καθαρότητας στον κινητήρα και την εξάτμιση,
ακόμη και σε ακραίες συνθήκες. Πολύ χαμηλές εκπομπές καπνού.

Eni i-Ride scooter 2T
Συνθετικό λιπαντικό για δίχρονοους κινητήρες scooter, ιδανικό για injection και προανάμιξη. Εγγυάται
χαμηλές εκμπομπές ρύπων και ελαχιστοποιεί την δημιουργία αποθέσεων στο εσωτερικό του κινητήρα
και στην εξάτμιση.

2t mix
Λιπαντικό για δίχρονους αερόψυκτους ή υδρόψυκτους κινητήρες scooter. Χρήση injection /
προανάμειξη.

Προïόν ΜΟΤΟ

Προδιαγραφές

Συσκευασίες

API GL 4

12x1 L

API GL 4

12x1 L

GEAR 10W/40
Ειδικό πολύτυπο λιπαντικό για κιβώτια ταχυτήτων και άξονες μετάδοσης κίνησης μοτοσυκλετών και
για όλα τα scooter. Με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων, για να αντέχει στην σκληρή χρήση.

GEAR 80W/90
Ειδικό πολύτυπο λιπαντικό για κιβώτια ταχυτήτων των δίχρονων μοτοσυκλετών και για όλα τα scooter.

FORK OIL
Πλήρης σειρά υγρών ανάρτησης σε διάφορες ρευστότητες για πηρούνια συμβατικά, ανεστραμμένα,
τύπου cartridge και πίσω αμορτισέρ. Εξαιρετικής ποιότητας.

12x1 L

BRAKE 4
Προϊόν με εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά σε ακραίες θερμοκρασίες και
καταπονήσεις, για όλες τις μοτοσυκλέτες. Χρώμα πορτοκαλί.

SAE J 1703
ISO 4925
CUNA NC 956 DOT4
FMVSS - DOT 3/4

24X0,25 L

PERMANENT PLUS
Βιοδιασπώμενο αντιψυκτικό υγρό για υδρόψυκτες μοτοσυκλέτες, έτοιμο προς χρήση.

ASTM D 3306,
D 2570, D 4340 - CUNA
NC 956-10,
NC 956-16

12x1 L

CHAIN GREASE
Σπρέϊ αλλυσίδας που προσφέρει προστασία για όλους τους τύπους αλλύσίδας, ακόμη και τις O-ring.
Με την προηγμένη του σύνθεση διεισδύει βαθά στα ρόλερσ των αλλυσίδων, παρέχει λίπανση που
διαρκεί.

12X200 ML

