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The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best 
of our knowlegde. We advise the reader to carefully evaluate the productchoice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility 
for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be apllied here.

™- The Omicron™  trade mark is the property of Smörjteknik Norden AB and its associated companies 2007-11
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MC Motorolja

Omicron 331 ”4-T MC Sportbike Engine Oil”

Omicron 331 MC Sportbike Engine Oil är en 
helsyntetisk racing 4-takts mc motorolja Den 
är utan friktionsmodifierare och kan använ-
das i motorcyklar där en API SF, SG eller SH 
olja föreskrivs.

Omicron 331 MC Sportbike Engine Oil är ut-
vecklad för racing men ät utmärkt för touring, 
samt cross applikationer under alla förhållan-
den med/utan våt koppling/växellåda.

Omicron 331  MC Sportbike Engine Oil ger 
ett utmärkt skydd mot slitage, avlagringar, 
slam och oxidation. Byggd för att under de 
mest svåra driftsförhållanden minimera luft-
absorption och skum uppbyggnad.

Omicron 331  MC Sportbike Engine Oil har 
hög temperaturresistens i såväl basolja som 
additivpaket. Innehållets teknologi reducerar 
förtjockning och oljeförbrukningen till ett mi-
nimum.

Racingoljan skyddar växellådan och kopp-
lingen under de höga temperaturer som upp-
kommer vid de extrema varvtals förhållan-
dena och den är utvecklad för att hålla rätt 
viskositet och fast smörjfilm under bytesinter-
vallet.

Observera att vid låga temperaturer ger spe-
ciellt 5W oljorna snabbt en fast smörjfilm för 
en optimalt skydd av motorn vid kallstarter.

Description

API SM (10w-40)
API SL
JASO MA
JASO MA2

Performance level

Specific Gravity 20°C
Viscosity 100°C
Viscosity 40°C
Viscosity 20°C
Viscosity 25°C
Viscosity 30°C
Viscosity Index
Flashpoint CºC
Pourpoint

kg/l
mm2/s
mm2/s

cP
cP
cP

°C
°C

Typiska egenskaper 5w-40  10w-40  5w-50  15w-50

0845 0,858 0,548 0,856
14,9 14,9 19,5 18,8 
90,3 97,5 123 127
    <7000
  <7000
<6650  <6650
174 161 182 165
220 230 220 224
-42 -33 -42 -30


