
Përshkrim

Motrax 2T FS është një lubrifikant sintetik i performancës së lartë i 
zhvilluar posaçërisht për motorët me benzinë 2 kohësh të ftohur me 
ajër. Formulimi unik i bazuar në vajra bazë sintetike dhe aditiv të 
avancuar të performancës së lartë i sigurojne mbrojtje të shkëlqyeshme 
motorëve. Eliminojnë papastërtinë dhe ulë tymin në kushte ekstreme 
operimi. Produkti tejkalon specifikimet më të fundit ndërkombëtar të 
JASO FD, ISO-LEGD & API TC dhe kërkesat e prodhuesve kryesorë 
motorikë 2 kohësh dhe scooter.

Motrax 2T FS rekomandohet për motoçikleta dhe scootera me fuqi 
të lartë 2-kohësh që veprojnë nën kushte të ndryshme. I përshtatshëm
për sistemet e lubrifikimit me injektim të vaji dhe para-perzierës. Ky 
lubrifikant ndjek rekomandimet e prodhuesit për raportin karburant-
vaj. Ai është i përshtatshëm për motorët me performancë të lartë 
2-kohë për të gjithe mjetet si: motor dëbore, korëse bari si dhe 
shumëllojshmëri aplikacionesh që kërkojnë vajra të kësaj cilësie. 
Gjithashtu rekomandohet për aplikime që specifikojnë ISO-L-EGC 
ose JASO FC dhe vajra të kategorisë së poshtme për performancë
superiore.

MOTRAX 2T FS
VAJ MOTORI 2-KOH SH PLOT SISHT 
SINTETIK

Niveli i Performancës

• ISO-L-EGD

• API TC

• JASO FC/FD (tymi i ulët)

Përshkrimi i Produktit

Kodi LUB004005

Dendësia 15 °C kg/m3 868

Viskoziteti 40 °C cSt 37.5

Viskoziteti 100 °C cSt 7.5

Indeksi i viskozitetit 170

Pika e ngrirjes °C -54

Pika e vlimit C.O.C °C 92

TBN mg (KOH/g) 1.6

Temperatura e punës °C -25/150

Përfitimet

• Masa mbrojtëse të jashtëzakonshme të lubrikantit kundër 
mbytjes së pistonit dhe veshjes të komponentëve të motorit

• Formula e avancuar siguron kontroll të jashtëzakonshëm ndaj 
depozitave të motorit, bllokimit të sistemit të shkarkimit dhe 
jetgjatësine e motorit pa humbje të fuqisë

• Vaji sintetik i përzgjedhur posaçërisht, zvoglon dukshëm 
shkarkimet e tymit

• Teknologjia shtesë e hirit parandalon dhe ndezjen e shkëndi-
jës

• Përzierja e lehtë me benzinë siguron qëndrueshmëri homog-
jene edhe në temperatura të ulëta të ambientit

• Rekomandohet për motoçikleta / skuterë me fuqi të lartë 2- 
kohë që veprojnë në kushte të ndryshme

• I përshtatshëm për motorët me 2-kohë në të gjitha mjetet 
e terrenit, motoret e dëborës, korset e barit dhe shumëllo-
jshmërinë e aplikacioneve që kërkojnë vajra të kësaj cilësie

• Gjithashtu rekomandohet për aplikime që specifikojnë ISO-
LEGC dhe JASO FC ose vajra të kategorive më të ulëta për 
përformancë superiore

• I përshtatshëm për sistemet e lubrifikimit me vaj të përzierë 
dhe injektim primar, ndiqni rekomandimet e prodhuesit për 
raportin e karburantit me vajin

SPECIFICATIONS
ISO-L-EGD
API TC
JASO FC/FD 

2-Stroke
Motorcycles & Scooters
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FULL SYNTHETIC ENGINE OIL

MOTRAX 2T FS
2-STROKE
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