
MOTORCYCLE 50

MOTORCYCLE 40
  Yksiasteinen moottoriöljy, joka sopii

 ilma- ja vesijäähdytteisiin 4-tahtimoot-
toreihin. Perustuu korkealaatuisiin 
mineraalisiin perusöljyihin ja tarkasti 
harkittuihin lisäaineisiin. Öljy tarjoaa 
vahvat, sekä hyvin tarttuvat öljykalvot 
ja pitää moottorin puhtaana vaihtele-
vissa olosuhteissa. Suositellaan käy-
tettäväksi vanhojen moottoripyörien 
moottoreissa (mm. vanhat brittipyörät), 
joissa suositellaan yksiasteisten 
öljyjen käyttöä.

MOTORCYCLE 40

 

Single grade engines oil designed 
for  motorcycle 4-cycle engine where 

the engine clean even under severe 
conditions.

MOTORCYCLE 40 
Üheastmeline mootoriõli on mõeldud 
4-taktilisele mootorile, mis vajab eelis-
tatult üheastmelist mootoriõli. Motor-
cycle 40 hoiab mootori puhtana ka 
kõige rängemates tingimustes.

Yksiasteinen moottoriöljy moottoripyörille.
Single grade engine oil for motorcycles.
Üheastmeline mootoriõli mootorratastele.



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

• clean engines and reduced engine wear even under severe conditions
• absolute security for high performance engines, including turbo charged diesel engines
• excellent thermal stability
• excellent oxidation resistance
• Strongly recommended for HARLEY-DAVIDSON where a SAE 50 is required
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Pakkaus Packaging Pakendid

180 kg tynnyri (ca. 203 L) Drum of 180 kg (ca. 203 L) 180 kg tünn (env. 203 L)

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

 Typical Properties

SAE Grade 50

Viscosity cSt @ 40°C 194

Viscosity cSt @ 100°C 18.2

Viscosity Index (VI) 103

Pour Point °C -18

Flash Point °C 240

TBN TBN TBN 8

Sulphated ash g/100g 0.8

Gravity kg/L 0.888

API SG/CF
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Tyypilliset ominaisuudet Tüüpomadused

SAE Luokka SAE Klass

Viskositeetti cSt @ 40°C Viskoossus cSt @ 40°C

Viskositeetti cSt @ 100°C Viskoossus cSt @ 100°C

Viskositeetti-indeksi (VI) Viskoossusindeks (VI)

Jähmepiste °C Voolavustemperatuur °C

Leimahduspiste °C Põlemispunkt °C

Sulfaattituhka g/100g Sulfaadi tuhk g/100g

Ominaispaino  kg/L Erikaal kg/L

Tuotekoodi  Tootekood: 

Luokitukset           Spetsifikatsioonid| |   

Edut
• puhdas ja kulumaton moottori jopa ääriolosuhteissa
• erittäin turvallinen käyttää korkeasti kuormitetuissa moottoreissa mukaanlukien turbodieselmoottorit
• erinomainen lämpötasapaino
• erinomainen hapettumissuoja

Kasud
• hoiab mootori puhtana ning vähendab kulumist ka kõige rängemates tingimustes
• turvaline kasutamiseks ka väga koormatud mootorites, kaasaarvatud turbo laadimisega diiselmootorites
 • suurepärane termostabiilsus
• suurepärane oksüdatsioonikaitse
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