
Përshkrim

Motrax 4T 20W / 50 është një vaj 4-kohësh, për motoçikleta me disk 
freksioni të thatë ose të zhytur në vaj. Është i përzier me vajra të 
bazuara të cilësisë së lartë dhe aditivë të performancës për ti siguruar 
motorit, kutisë së shpejtësisë dhe disqeve të freksionit një mbrojtje 
përfundimtare. Vaji i motorit për motorçikleta 4K mineral është i 
përshtatshëm për gara dhe moto-cross, duke ofruar një mbrojtje të 
shkëlqyer kundër depozitave, llumit, veshjes dhe oksidimin në të gjitha 
rrethanat.

MOTRAX 4T
VAJ MOTORI 4-KOH SH 

Përshkrimi i Produktit

SAE 20W/50

Kodi LUB002090

Densitet 15 °C kg/m3 885

Viskositet 40 °C cSt 173

Viskositet 100 °C cSt 19.0

Indeksi i viskositet 120

Viskositet CCS -15 °C cP <9500

Pika e ngrirjes °C -27

Pika e vlimit C.O.C °C 201

TBN mg (KOH/g) 5.2

Temperatura e operimit °C -15/150

Përfitimet

• Stabilitet i mirë termo-oksidativ për të kontrolluar trashjen e 
vajit dhe për të parandaluar depozitat e dëmshme.

• Vetitë e përshtatmërisë të fërkimit për të eliminuar rrëshqitjen 
e diskut të freksionit dhe përmirësimit të tij.

• Pastrues dhe shpërndarës i lartë për të mbajtur motorin e 
pastër dhe për të ulur kostot e mirëmbajtjes.

• Veti të shkëlqyera anti-veshje për të mbrojtur motorin dhe 
pjesët e ingranazhit.

SPECIFICATIONS
API SL/CF

JASO MA
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MOTRAX 4T
SAE 15W/40

SPECIFICATIONS
API SF/CD

JASO MA

4-Stroke Motorcycles 

1L ℮ X
02

88

4-STROKE ENGINE OIL

MOTRAX 4T
SAE 20W/50

Niveli i Performancës

• API SL/CF (15W/40)

• API SF/CD (20W/50)

• JASO MA
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