
FORK OIL X-TRA LIGHT 5W

FORK OIL X-TRA LIGHT 5W  
on korkealaatuinen hydrauliikkanes-
te etu- ja takaiskunvaimentimiin – 
moottoripyöriin, skoottereihin ja kil-
pailu-käyttöön. Kehittyneet mineraali-
öljyt ja lisäaineet vähentävät kitkaa, 
suojaavat kulumiselta sekä vaahtou-
tumiselta. Toimivat häiriöttömästi 
erittäin laajalla lämpötila-alueella.

FORK OIL X-TRA LIGHT 5W  

for superior stable viscosity range. 
Advanced base oils and additives re-
duce friction, protects against scuf-

and maintain proper suspension at a 
wide temperature range.

FORK OIL X-TRA LIGHT 5W 
Kvaliteetne hüdraulikavedelik esi-
ja tagavedrustusele. Hoolikalt valitud 
koostis vähendab hõõrdumist ja kulu-
mist, aitab vältida vahutamist ning 
säilitada hüdraulika töötamise erine-
vatel temepratuuridel.

Korkealaatuinen hydrauliikkaneste.
Heavy duty fork oil to meet the highest requirements.
Suure jõudlusega hüdraulikaõli.



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

Edut
• optimale
• maximaler
• reduziert
• sehr

Suositus
Suositellaan käytettäväksi iskunvaimentimissa nykyaikaisissa moottoripyörissä ja 
skoottereissa mukaanlukien racing-moottoripyörät

• optimized suspension at a wide temperature range
• reduces friction to a minimum
• no foaming
• superior protection against viscosity breakdown

Recommendation
For front and rear suspensions of todays motorcycles, scooters including racing motorcycle.

Kasud
• optimeeritud vedrustus laial temperatuuriskaalal
• viib hõõrdumise miinimumini
• ei vahuta
• suurepärane kaitse viskoossuse kadumise vastu

Kasutus
Sobib kasutamiseks tänapäeva mootorrataste (sh. võidusõidu), motorollerite esi -ja tagavedrustuses.  
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Pakkaus Packaging Pakend

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

Tyypilliset ominaisuudet Typical Properties Tüüpomadused

HiVis / SAE luokka HiVis / SAE Grade Klass HiVis / SAE 5W

Viskositeetti cSt @   40°C Viscosity cSt @ 40°C Viskoossus cSt @   40°C 15

Viskositeetti cSt @   100°C Viscosity cSt @ 100°C Viskoossus cSt @   100°C 4.26

Viskositeetti-indeksi (VI) Viscosity Index (VI) Viskoossusindeks (VI)   212

Jähmepiste °C Pour Point °C Voolavuspunkt  °C -42

Leimahduspiste °C Flash Point °C Põlemispunkt  °C 190

Ominaispaino  kg/L Gravity kg/L Erikaal  kg/L 0.853

Väri blau

Color blue

Värv bleu

Vaimennus Damping Summutamine sileä
smooth
sujuv
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