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MIDLAND
SYNQRON 2-CYCLE  
Täyssynteettinen Low-Smoke 2-tahtiöljy, 
jossa on korkeimmat mahdolliset suoritus-
kykyominaisuudet monenlaisiin vaatimuk-
siin, kuten moottoripyörät, moottorikelkat, 
mopot ja skootterit, moottorisahat sekä eri-
laiset vaativatkin kisakäytöt. Ehkäisee uudel-
leensyttymistaipumusta sytytystulpassa 
sekä suojelee palotilaa ja pakoaukkoa kars-
toittumiselta. Mahdollistaa palamistapahtu-
man käytännössä savuttomasti. Tarjoaa eri-
nomaiset voitelukalvot ja suojaa mäntää ja 
männänrenkaita ja laakereita kulumiselta ja 
korroosiolta. Suositellaan sekä vesi- että 
ilmajäähdytteisille moottoreille seos- ja tuo-
revoiteluun. Jähmepiste -51˚C.

MIDLAND
SYNQRON 2-CYCLE

  

Fully synthetic 2-cycle „low smoke“ 
engine oil blended with premium 
additives and synthetic base stocks 
to provide a high quality 2-cycle oil 
that has been thoroughly tested for 
performance and smoke reduction. It 
exceeds JASO, API and ISO perfor-
mance specifications and has been 
extensively tested in 2-cycle engines 
with outstanding results. Provides 
axceptional lubricity and protection 
against piston scuffing, ring and 
bearing wear, rust and corrosion.

MIDLAND
SYNQRON 2-CYCLE 
Täissünteetiline ”Low smoke” mootori-
õli, milles segatud kvaliteetsed lisandid 
ja sünteetilised baasõlid tagavad hea 
jõudluse ning vähendavad suitsuteket. 
Kahetaktilistele mootoritele mõeldud õli 
on laialdaselt testitud ning ületab suure-
päraste testitulemustega JASO, API ja 
ISO jõudluse nõuded. Õli tagab mootoris 
suurepärase määrdekihi, vähendab oluli-
selt kolvide ja laagrite kulumist ning 
korrosiooni teket.

Täyssynteettinen Low-Smoke 2-tahtiöljy.
Fully synthetic 2-cycle oil.
Täissünteetiline 2-taktiline õli.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut

Benefits
low smoke formulation to reduce air pollution and cumbustion chamber deposit• 
for aircooled and water cooled 2-cycle engines• 
excellent flow properties for oil injection systems• 
Mixes easily with fuel for premix applications• 
protects engine against failure due to scuffing, ring sticking, port deposits, bearing failures and plub fouling• 
helps prevent preignition• 
fully synthetic formulation• 

Kasud

FIN

EN

EST

Pakkaus Packaging Pakendid

180 kg tynnyri (ca. 202 L) Drum of 180 kg (ca. 202 L) 180 kg tünn (ca. 202 L)

LTK 12 pulloa (12 x 1 L) Case of 12 bottles (12 x 1 L) Kast 12 pudelit (12 x 1 L)

Tyypilliset ominaisuudet  Typical Properties Tüüpomadused

Tiheys @ 15°C Density @ 15°C Tihedus @ 15°C       889

Viskositeetti cSt @   40°C Viscosity cSt @ 40°C Viskoossus cSt @   40°C         57

Viskositeetti cSt @   100°C Viscosity cSt @ 100°C Viskoossus cSt @   100°C      9.46

Viskositeetti-indeksi (VI) Viscosity Index (VI) Viskoossusindeks   (VI)       149

Jähmepiste °C Pour Point °C Voolavustemperatuur °C        -51

Leimahduspiste °C Flash Point °C Põlemistemperatuur °C         80

Luokitukset | Specifications |  Spetsifikatsioonid 
JASO FD • API TC+ • ISO-L-EGD

Tuotekoodi | Product Code | Tootekood: 21712 Version 2011-08

Low Smoke -koostumus vähentää savua ja karstaa• 
sopii sekä vesi-, että ilmajäähdytteisille 2-tahtimoottoreille• 
erinomaiset pumpattavuusominaisuudet tuorevoitelujärjestelmissä•  
liukenee helposti polttoaineeseen seosvoitelussa • 
suojaa moottoria naarmuuntumiselta, männänrenkaiden takertumiselta, 
pakokaasuventtiilien häiriöiltä, laakerivaurioilta

• 
estää nakutusta  • 
synteettinen perusöljy tarjoaa vahvat voitelukalvot• 
estää lakan ja karstan muodostumisen palotilaan ja pakokanaviin• 
paras mahdollinen suoja laakereille• 

madala suitsutekkega õhusaaste ja põlemiskambri tahma vähendamiseks• 
õhk- ja vesijahutusega 2-taktilistele mootoritele• 
suurepäraste voolavusomadustega õli sissepritsesüsteemidele • 
seguneb suurepäraselt kütusega • 

 kaitseb mootorit: liigsest hõõrdumisest tingitud rikkimineku eest, kiilumise eest• 
aitab vältida eelsüüdet• 
sünteetiliste segude moodustumine• 


