KROON-OIL
MC-OLJER

- for smøring og beskyttelse av alle typer tohjulinger

FRA TØFFE DAKAR TIL
NÆRE SENTRUMSGATER

Firetaktsoljer, totaktsoljer, giroljer, bremsevæsker
‒ you name it, Kroon-Oil has it

Totaktsoljer

KROON-OIL TORNADO

KROON-OIL TWO STROKE SUPER

Tornado er egnet for høyhastighets, kraftige
luftkjølte 2-takts motorer i mopeder, motorsykler,
scootere, motorsager, gressklippere etc. Også
egnet for 2-taktsmotorer med vannkjøling (radiatorkjøling). Tornado er en fullstendig syntetisk
selvblandemotorolje som også kan brukes i automatiske smøresystemer.

2T Super er spesielt egnet for motorer som drives
under normale forhold. Produktet er også egnet
for 2-taktsmotorer med vannkjøling/radiatorkjøling. 2T Super er selvblandende og anvendes
ved et blandingsforhold på 1 del olje til 50 deler
drivstoff, eller blandingsforholdet som kreves av
motorfabrikanten.

TEKNISK: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD,
Husqvarna, Piaggio Hexagon

TEKNISK: API TC

KROON-OIL MAESTROL
Tornado er egnet for høyhastighets, kraftige
luftkjølte 2-takts motorer i mopeder, motorsykler,
scootere, motorsager, gressklippere etc. Også
egnet for 2-taktsmotorer med vannkjøling (radiatorkjøling). Tornado er en fullstendig syntetisk
selvblandemotorolje som også kan brukes i automatiske smøresystemer.

TEKNISK: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, Global
GD, Husqvarna 272, 2-Stroke DFI

Team Ullevålseter tør ikke satse på
annet enn det beste når de kjører Africa Race.

Kroon-Oil er et nederlandsk oljeselskap som har produsert smøremidler siden 1906. Like lenge
har de vært ledende på høykvalitets oljer til motorsykler. Om du har en moped eller en fullblods
racingsykkel finner du den riktige oljen med Kroon-Oil. Smører du med Kroon-Oil er sykkelen
din sikret topp smøring og beskyttelse enten det gjelder motor eller gir.

Firetaktsoljer

Gir-, kjedeolje og bremsevæsker

EXPULSA RR 5W40 | 5W50 | 10W40 | 15W50

KROON-OIL RACING CHAINLUBE LIGHT

Expulsa RR er utviklet spesielt for moderne,
høyteknologiske, kraftige til svært kraftige motorsykler. Denne helsyntetiske formelen betyr at
Expulsa RR gir overlegen smøring, selv under ekstremt høye driftstemperaturer. Dette gjør produktet særlig egnet for bruk i sport og på racingbanen, så vel som når man kjører på vanlige veier.

Racing Chainlube Light brukes for smøring av
sykkelkjeder og tannhjul som ikke er smurt ved
hjelp av et oljebad eller mekanisk smøring. Videre
er det også egnet for påføring av hengsler, stålkabler og mekaniske rotasjonsledd utsatt for en lett
belastning.

TEKNISK: API SL, JASO MA2

GIROLJER
Kroon-Oil har de fleste viskositeter til giroljer
og bakakseloljer. Sjekk på www.riktigolje.no
hva som passser din sykkel.
Syntetisk girolje
•
•
•
KROON-OIL EXPULSA 10W40
Expulsa 10W40 er spesielt laget for bruk i alle
4-takts motorsykler. Oljen er også egnet for motorsykler med den nyeste katalysatorteknologien.
Det har blitt lagt spesiell vekt på å oppnå maksimal friksjon i klutsjen, selv under svært høye
oljetemperaturer, slik at giringen foregår så stille
som mulig når motorens driftstemperatur ennå
ikke er oppnådd.

TEKNISK: API SL, JASO MA2

Kroon-Oil Syngear 75W90
Kroon-Oil Gearlube HS GL 5 75W90
Kroon-Oil Gearlube HS GL 5 80W140

Mineralsk girolje
•
•
•

Kroon-Oil Gearlube GL 4 80W90
Kroon-Oil Gearlube GL 5 80W90
Kroon-Oil Gearlube GL 5 85W140

BREMSEVÆSKER
Kroon-Oil Drauliquid-serien tilbyr dot 3,
dot 4 og super dot 4 samt dot 5.1. De har
kokepunkt våt fra 145 °C til 184 °C.

Tornado Snow
Fullsyntetisk totaktsolje for snøscootere
‒ utviklet for norske forhold
Relekta fikk Kroon-Oil til å utvikle en snøscooterolje spesielt
for våre krevende forhold. Den fikk navnet Tornado Snow.
Oljens egenskaper sørger for at høy-ytelses totakts snøscootermotorer får maksimal smøring gjennom strenge vintre.
Tornado Snow kan benyttes på vannkjølte - såvel som luftkjølte snøscootermotorer. Den blandes 1:50 eller det blandingsforholdet som motorfabrikanten anbefaler. Tornado
Snow er selvblandende, men kan også benyttes i motorer
med automatiske smøresystemer (separat oljetank). API TC,
JASO FD, ISO-L-EGD, Husqvarna, Piaggio, Hexagon.

www.riktigolje.no
Her kan du slå opp alle typer mopeder, scootere og motorsykler. Du får opp en anbefaling av
den riktige motoroljen, girkasseoljen, bakakseloljen, bremsevæsken etc.
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