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ARDECA MOTO-TEC RACING 20W50 
HELSYNTETISK ESTER BASERAD 4-TAKTS RACING MOTORCYKELOLJA. 

Exceptionell prestanda speciellt framtagen för mycket krävande körförhållanden och mycket höga 

temperaturer. 

MOTO-TEC RACING 20W50 är en ny generation helsyntetisk motorolja för fyrtakts motorcyklar. Tillverkad av de finaste syntetiska ester 

basoljor i kombination med speciellt utvecklade balanserade tillsatser. Motoroljan har en utmärkt hög smörjförmåga. Kvalificerad för 

motorer med integrerade växellådor, utan risk för att kopplingen slirar. Minskar friktion och slitage och ökar prestandan och livslängden på 

din motorcykel. Tål mycket höga temperaturer utan problem och minskar bildandet av avlagringar. 

Specifikationer: 

 JASO MA2 

 API: SG 

 CCMC G4 

Användningsområden 

MOTO-TEC RACING 20W50 är speciellt utvecklad för smörjning av 4-takts motorcykel motorer så att slirningar, låsningar och/eller hårda 

växlingar försvinner. 

MOTO-TEC RACING 20W50 motoroljan har utvecklats och testats i samarbete med de mest viktigaste motorcykeltillverkarna i världen. 

Egenskaper och fördelar 

 MOTO-TEC RACING 20W50 har ett index med hög och stabil viskositet. 

 MOTO-TEC RACING 20W50 motoroljan har optimala friktionsegenskaper. 

 MOTO-TEC RACING 20W50 har ett mycket starkt skydd mot slitage, korrosion och skumning. 

 MOTO-TEC RACING 20W50 oljan har en mycket bra rengöringsförmåga och dispersion (finfördelning). 

 MOTO-TEC RACING 20W50 eliminerar hårda växlingar och slirningar på kopplingen. 

Typiska egenskaper 

Test Enheter Genomsnitts Resultat 

SAE  20W50 

Densitet vid 15°C Kg/l 0,851 

Viskositet vid -15°C MPa.s 1490 

Viskositet vid 40°C mm2/S 130,20 

Viskositet vid 100°C mm2/S 19,60 

Viskositets Index  172 

Flam punkt COC °C 236 

Lägsta Flyttemperatur °C -51 

TBN mgKOH/g 7,9 

Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna egenskaperna på våra produkter för att låta våra kunder dra nytta av de senaste 

utvecklingarna. 
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid 
med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under 
laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste 
versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den 
tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och 
vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget 
ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror 
som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för 
försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant. 
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