
Përshkrim

Motrax 4T SS është një vaj modern gjysmë sintetik, pa modifikues 
të fërkimit, i zhvilluar posaçërisht për lubrifikim optimal të motoçikletave 
me 4-kohë. Ky vaj mund të aplikohet edhe në transmensionet e 
motorcikletave ku rekomandohet një vaj SF ose SG. Motrax 4T 
SS është i përshtatshëm për gara dhe udhëtime të gjata. Ofron 
mbrojtje të shkëlqyeshme kundër veshjes, sedimenteve, llumit 
dhe oksidimit në të gjitha rrethanat. Motrax 4T SS ka një indeks 
viskoziteti shumë të lartë, i cili rezulton në një viskozitet optimal 
në të dy kushtet e ndezjes, të ftohtë dhe në kushtet e ngarkesës 
së rëndë.

Motrax 4T SS redukton konsumin e karburantit dhe vajit. Parandalon 
rrëshqitjen e diskut të freksionit dhe është formuluar sipas kërkesave 
më të fundit të konstruktorëve kryesorë të motorcikletave. Për 
shkak të formulimit të tij të veçantë, ky vaj ofron mbrojtje të 
shkëlqyeshme për ingranazhet e transmesionit dhe diskut të 
freksionit të lagur në vajë. 

MOTRAX 4T SS
VAJ MOTORI 4-KOH SH GJYS M SINTETIK

Niveli i Performancës

• API SL

• JASO MA

Përshkrimi i Produktit

SAE 10W/40

Kodi LUB002092

Densiteti 15 °C kg/m3 872

Viskositeti 40 °C cSt 99.0

Viskositeti 100 °C cSt 14.5

Indeksit i viscositeti 160

Viskositeti CCS -25 °C cP <7000

Pika e ngrirjes °C -33

Pika e vlimit C.O.C °C 201

TBN mg (KOH/g) 7.9

Temperatura e operimit °C -30/150

Përfitimet

Pavarësisht nga ngarkesat ekstreme midis ingranazheve, trashesia 
e vajit vështirë se prishet, kështu që viskoziteti mbetet mjaft i lartë 
për të ndërtuar një shtresë të fortë të vajit, madje edhe në temperatura 
të larta. Në temperatura të ulëta, Motrax 4T SS ndërton një shtres 
me shpejtësi, që ofron mbrojtje të mirë për motorin e ftohtë.

SPECIFICATIONS
API SL

JASO MA

4-Stroke Motorcycles 
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SEMI SYNTHETIC ENGINE OIL

SAE 10W/40
MOTRAX 4T SS
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