
MIDLAND MOTORCYCLE 20W-50

MIDLAND MOTORCYCLE 20W-50  
Mineraalinen 4-tahtimoottoriöljy 
moottoripyöriin ja skoottereihin 
kisaolosuhteisiin ja tavallisiin 
normaalikäyttöihin. Käytetään 
tavanomaisten käyttöjen lisäksi 
mm. dragster-käytöissä, legends-
luokan autoissa jne. Öljy sisältää 
märkäkytkimen vaatiman kitka-
lisäaineistuksen.

MIDLAND MOTORCYCLE 20W-50  

unique requirements of 4-cycle 
motorcycle and scooter engines. 
Select additives have been blended 
to assure dependable performance 
in motorcycle operation.

MIDLAND MOTORCYCLE 20W-50 
Spetsiaalselt 4-taktiliste mootorratta ja 
skuutri mootoritele loodud mootoriõli. 
Hoolikalt valitud lisandid õlis, tagavad 
mootori jõudluse ning töökindluse.

Mineraalinen 4-tahtimoottoriöljy.
Modern 4-cycle engine oil to meet the highest requirements.
Kaasaegne 4-taktilise mootori õli.



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

Edut
• maksimi suorituskyky ja suoja korkeissakin toimintalämpötiloissa
• ylivoimainen suoja laakereille ja kulumista vastaan   
• ehkäisee vaahtoamista korkeillakin kierroksilla       
• suojaa mäntiä naarmuuntumiselta
• minimoi nokka-akselien ja venttiilikoneiston kulumista
• vastustaa tehokkaasti ohenemista kuumanakin  
• pitää moottorin puhtaana
• poistaa kytkimen kitkaongelmat

• maximum performance and protection at high operation temperatures
• provides excellent bearing protection
• minimizes foaming at high rpm
• protects against piston 
• minimizes cam lobe and valve train wear
• resists thinning at high temperatures
• helps positive compression seal
• removes clutch friction problems

Kasud
• maksimaalne jõudlus ja kaitse ka kõrgetel temperatuuridel
• tagab laagritele suurepärase kaitse                
• minimeerib vahutamise suurtel pööretel   
• kaitseb kolvi lohisemise eest              
• takistab hõrenemist kõrgetel temperatuuridel
• kõrvaldab siduri hõõrdumisprobleemid   
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Pakkaus Packaging Pakendid

180 kg tynnyri (ca. 205 L)              Drum of 180 kg (ca. 205 L) 180 kg tünn (ca. 205 L)

54 kg tynnyri (ca. 61 L) Drum of 54 kg (ca. 61 L) 54 kg tünn (ca. 61 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

SAE Luokka SAE Grade SAE klass 20W-50

Viskositeetti cp @ -10°C Viscosity cp @ -10°C Viskoossus cp @ -10°C 4500

Viskositeetti cSt @ 40°C Viscosity cSt @ 40°C Viskoossus cSt @ 40°C 178.47

Viskositeetti cSt @ 100°C Viscosity cSt @ 100°C Viskoossus cSt @ 100°C 20.57

Viskositeetti-indeksi (VI) Viscosity Index (VI) Viskoossusindeks (VI) 135

Jähmepiste °C Pour Point °C Voolavustemperatuur  °C -26

Leimahduspiste °C Flash Point °C Põlemispunkt  °C 244

Ominaispaino kg/L Gravity kg/L Erikaal kg/L 0.88

API SM/SL/SJ/SH/SG/SF • JASO MA2
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