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Luokitukset |  Specifications |  Spetsifikatsioonid

Midland Motorcycle 20W-50

Mineraalinen 4-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin ja skoot-
tereihin kisaolosuhteisiin ja tavallisiin normaalikäyttöihin. 
Käytetään tavanomaisten käyttöjen lisäksi mm. dragster-
käytöissä, legends-luokan autoissa jne. Öljy sisältää mär-
käkytkimen vaatiman kitkalisäaineistuksen.

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

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

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Motorcycle 20W-50

Mineraalinen 4-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin ja skoot-
tereihin kisaolosuhteisiin ja tavallisiin normaalikäyttöihin. 
Käytetään tavanomaisten käyttöjen lisäksi mm. dragster-
käytöissä, legends-luokan autoissa jne. Öljy sisältää mär-
käkytkimen vaatiman kitkalisäaineistuksen.

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

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

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Motorcycle 10W-40

Syntetic Blend 4-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin ja skoot-
tereihin. Valikoidut lisäaineet ja synteettiset perusöljyt ta-
kaavat moottorin luotettavan toiminnan moottoripyöräolo-
suhteissa. Öljy sisältää märkäkytkimen vaatiman kitkalisä-
aineistuksen.

Specially formulated to fulfill the unique requirements of 
4-cycle motorcycle and scooter engines. Selected additives 
and synthetic base stocks have been blended to assure de-
pendable performance in motorcycle operation.

Spetsiaalselt 4-taktiliste mootorratta ja skuutri mootoritele 
loodud mootoriõli. Hoolikalt valitud lisandid ning sünteetili-
sed baasõlid tagavad mootori jõudluse ning töökindluse.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Motorcycle 10W-40

Syntetic Blend 4-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin ja skoot-
tereihin. Valikoidut lisäaineet ja synteettiset perusöljyt ta-
kaavat moottorin luotettavan toiminnan moottoripyöräolo-
suhteissa. Öljy sisältää märkäkytkimen vaatiman kitkalisä-
aineistuksen.

Specially formulated to fulfill the unique requirements of 
4-cycle motorcycle and scooter engines. Selected additives 
and synthetic base stocks have been blended to assure de-
pendable performance in motorcycle operation.

Spetsiaalselt 4-taktiliste mootorratta ja skuutri mootoritele 
loodud mootoriõli. Hoolikalt valitud lisandid ning sünteetili-
sed baasõlid tagavad mootori jõudluse ning töökindluse.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Motorcycle 10W-50

Fully Syntetic 4-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin ja skootte-
reihin. Öljy sopii myös tavalliseen katukäyttöön, mutta erityi-
sesti se toimii kovissa kisaolosuhteissa, joissa vaaditaan 
erityisen kovaa lämpötasapainoa ja kovan luokan tarttuvuut-
ta sekä vahvoja voitelukalvoja. Öljy sisältää märkäkytkimen 
vaatiman kitkalisäaineistuksen.

Fully Syntetic Motorcycle Oil specially formulated to fulfill 
the unique requirements of 4-cycle motorcycle and scooter 
engines. Select additives and fully synthetic base stocks 
have been blended to assure dependable performance 
in motorcycle operation.

Spetsiaalselt 4-taktiliste mootorratta ja skuutri mootoritele
loodud mootoriõli. Hoolikalt valitud lisandid ning sünteetili-
sed baasõlid tagavad mootori jõudluse ning töökindluse.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Motorcycle 10W-50

Fully Syntetic 4-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin ja skootte-
reihin. Öljy sopii myös tavalliseen katukäyttöön, mutta erityi-
sesti se toimii kovissa kisaolosuhteissa, joissa vaaditaan 
erityisen kovaa lämpötasapainoa ja kovan luokan tarttuvuut-
ta sekä vahvoja voitelukalvoja. Öljy sisältää märkäkytkimen 
vaatiman kitkalisäaineistuksen.

Fully Syntetic Motorcycle Oil specially formulated to fulfill 
the unique requirements of 4-cycle motorcycle and scooter 
engines. Select additives and fully synthetic base stocks 
have been blended to assure dependable performance 
in motorcycle operation.

Spetsiaalselt 4-taktiliste mootorratta ja skuutri mootoritele
loodud mootoriõli. Hoolikalt valitud lisandid ning sünteetili-
sed baasõlid tagavad mootori jõudluse ning töökindluse.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Motorcycle 5W-40 

Mineraalinen 4-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin ja skootte-
reihin kisaolosuhteisiin ja tavallisiin normaalikäyttöihin. 
Sopii erityisesti uuden sukupolven BMW moottoripyörien.
Käytetään tavanomaisten käyttöjen lisäksi mm. dragster-
käytöissä, legends-luokan autoissa jne. Öljy sisältää märkä-
kytkimen vaatiman kitkalisäaineistuksen.

 

Specially developed for the lubrication of modern 4-stroke 
motorcycle and scooter engines of all makes, especially for 
the newest generation of BMW motorcycles. Selected ad-
ditives and fully synthetic base oils have been used to gua-
rantee sustained lubrication, less wear and no clutch-slip 
even under the hardest operating conditions.

Spetsiaalselt 4-taktiliste mootorratta ja skuutri mootoritele,
eriti uuema generatsiooni BMW mootorrataste mootoritele
loodud mootoriõli. Hoolikalt valitud lisandid õlis, tagavad 
mootori jõudluse ning töökindluse.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Motorcycle 5W-40 

Mineraalinen 4-tahtimoottoriöljy moottoripyöriin ja skootte-
reihin kisaolosuhteisiin ja tavallisiin normaalikäyttöihin. 
Sopii erityisesti uuden sukupolven BMW moottoripyörien.
Käytetään tavanomaisten käyttöjen lisäksi mm. dragster-
käytöissä, legends-luokan autoissa jne. Öljy sisältää märkä-
kytkimen vaatiman kitkalisäaineistuksen.

 

Specially developed for the lubrication of modern 4-stroke 
motorcycle and scooter engines of all makes, especially for 
the newest generation of BMW motorcycles. Selected ad-
ditives and fully synthetic base oils have been used to gua-
rantee sustained lubrication, less wear and no clutch-slip 
even under the hardest operating conditions.

Spetsiaalselt 4-taktiliste mootorratta ja skuutri mootoritele,
eriti uuema generatsiooni BMW mootorrataste mootoritele
loodud mootoriõli. Hoolikalt valitud lisandid õlis, tagavad 
mootori jõudluse ning töökindluse.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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API SG/CF

Midland Motorcycle 40
Midland Motorcycle 50

Yksiasteinen moottoriöljy, joka sopii ilma- ja vesijäähdyttei-
siin 4-tahtimoottoreihin. Perustuu korkealaatuisiin mineraa-
lisiin perusöljyihin ja tarkasti harkittuihin lisäaineisiin. Öljy 
tarjoaa vahvat, sekä hyvin tarttuvat öljykalvot ja pitää moot-
torin puhtaana vaihtelevissa olosuhteissa. Suositellaan käy-
tettäväksi vanhojen moottoripyörien moottoreissa (mm. Har-
ley Davidson), joissa suositellaan yksiasteisten öljyjen käyttöä.

Monograde motor oil, especially for use in motorcycles where 
monograde motor oil is recommended. Keeps every engine 
clean even under unsuitable operating conditions. Optimal 
properties are ensured thanks to the use high quality base 
oils and additives.

Üheastmeline mootoriõli on mõeldud 4-taktilisele mootorile,
mis vajab eelistatult üheastmelist mootoriõli. Motorcycle 40/
50 hoiavad mootori puhtana ka kõige rängemates tingimustes.

Midland 
 Motorcycle 50

Midland  
Motorcycle 40

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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API SG/CF

Midland Motorcycle 40
Midland Motorcycle 50

Yksiasteinen moottoriöljy, joka sopii ilma- ja vesijäähdyttei-
siin 4-tahtimoottoreihin. Perustuu korkealaatuisiin mineraa-
lisiin perusöljyihin ja tarkasti harkittuihin lisäaineisiin. Öljy 
tarjoaa vahvat, sekä hyvin tarttuvat öljykalvot ja pitää moot-
torin puhtaana vaihtelevissa olosuhteissa. Suositellaan käy-
tettäväksi vanhojen moottoripyörien moottoreissa (mm. Har-
ley Davidson), joissa suositellaan yksiasteisten öljyjen käyttöä.

Monograde motor oil, especially for use in motorcycles where 
monograde motor oil is recommended. Keeps every engine 
clean even under unsuitable operating conditions. Optimal 
properties are ensured thanks to the use high quality base 
oils and additives.

Üheastmeline mootoriõli on mõeldud 4-taktilisele mootorile,
mis vajab eelistatult üheastmelist mootoriõli. Motorcycle 40/
50 hoiavad mootori puhtana ka kõige rängemates tingimustes.

Midland 
 Motorcycle 50

Midland  
Motorcycle 40

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Motorcycle 2-cycle

Syntetic Blend 2-tahtiöljy, joka sisältää ns. Low Ash – lisäai-
neistuksen synteettisiä Low-Smoke perusöljyjä. Öljy takaa 
lähes savuttoman palamistapahtuman ja hyvän lämpötasa-
painon, sekä on erityisen tarttuvaa kaikille pinnoille. Tämä on
erityisen tärkeää korkeakierroksisissa 2-tahtimoottoreissa ja 
kovissa olosuhteissa. Tarjoaa erinomaiset voitelukalvot ja suo-
jaa mäntää ja männänrenkaita ja laakereita kulumiselta ja kor-
roosiolta Suositellaan sekä vesi- että ilmajäähdytteisille moot-
toreille seos- ja tuorevoiteluun. Jähmepiste -36˚C.

Employs state-of-the-art low ash additives and special synt-
hetic low-smoke base stocks to provide a high quality 2-cyc-
le oil that has been thoroughly tested for performance and 
smoke reduction. It exceeds JASO, API and ISO performance 
specifications and has been extensively tested in 2-cycle en-
gines with outstanding results. Provides axceptional lubricity 
and protection against piston scuffing, ring and bearing wear,
rust and corrosion.

Kaasaegne põhjalikult testitud kõrgkvaliteetne mootoriõli, 
mille koostises olevad lisandid vähendavad tahma-ja suitsu-
teket. Kahetaktilistele mootoritele mõeldud õli on laialdaselt 
testitud ning ületab suurepäraste testitulemustega JASO, 
API ja ISO jõudluse nõuded. Õli tagab mootoris suurepärase 
määrdekihi, vähendab oluliselt kolvide ja laagrite kulumist 
ning korrosiooni teket.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Motorcycle 2-cycle

Syntetic Blend 2-tahtiöljy, joka sisältää ns. Low Ash – lisäai-
neistuksen synteettisiä Low-Smoke perusöljyjä. Öljy takaa 
lähes savuttoman palamistapahtuman ja hyvän lämpötasa-
painon, sekä on erityisen tarttuvaa kaikille pinnoille. Tämä on
erityisen tärkeää korkeakierroksisissa 2-tahtimoottoreissa ja 
kovissa olosuhteissa. Tarjoaa erinomaiset voitelukalvot ja suo-
jaa mäntää ja männänrenkaita ja laakereita kulumiselta ja kor-
roosiolta Suositellaan sekä vesi- että ilmajäähdytteisille moot-
toreille seos- ja tuorevoiteluun. Jähmepiste -36˚C.

Employs state-of-the-art low ash additives and special synt-
hetic low-smoke base stocks to provide a high quality 2-cyc-
le oil that has been thoroughly tested for performance and 
smoke reduction. It exceeds JASO, API and ISO performance 
specifications and has been extensively tested in 2-cycle en-
gines with outstanding results. Provides axceptional lubricity 
and protection against piston scuffing, ring and bearing wear,
rust and corrosion.

Kaasaegne põhjalikult testitud kõrgkvaliteetne mootoriõli, 
mille koostises olevad lisandid vähendavad tahma-ja suitsu-
teket. Kahetaktilistele mootoritele mõeldud õli on laialdaselt 
testitud ning ületab suurepäraste testitulemustega JASO, 
API ja ISO jõudluse nõuded. Õli tagab mootoris suurepärase 
määrdekihi, vähendab oluliselt kolvide ja laagrite kulumist 
ning korrosiooni teket.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Synqron 2-cycle

Täyssynteettinen Low-Smoke 2-tahtiöljy, jossa on korkeim-
mat mahdolliset suorituskykyominaisuudet monenlaisiin 
vaatimuksiin, kuten moottoripyörät, moottorikelkat, mopot ja 
skootterit, moottorisahat sekä erilaiset vaativatkin kisakäytöt. 
Ehkäisee uudelleensyttymistaipumusta sytytystulpassa sekä 
suojelee palotilaa ja pakoaukkoa karstoittumiselta. Mahdol-
listaa palamistapahtuman käytännössä savuttomasti. 
Tarjoaa erinomaiset voitelukalvot ja suojaa mäntää ja män-
nänrenkaita ja laakereita kulumiselta ja korroosiolta. Suosi-
tellaan sekä vesi- että ilmajäähdytteisille moottoreille seos- 
ja tuorevoiteluun. Jähmepiste -51˚C.

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 performance specifications and has been extensi-
vely tested in 2-cycle engines with outstanding results. Pro-
vides axceptional lubricity and protection against piston 
scuffing, ring and bearing wear, rust and corrosion.

Täissünteetiline ”Low smoke” mootoriõli, milles segatud kva-
liteetsed lisandid ja sünteetilised baasõlid tagavad hea jõud-
luse ning vähendavad suitsuteket. Kahetaktilistele mootori-
tele mõeldud õli on laialdaselt testitud ning ületab suurepä-
raste testitulemustega JASO, API ja ISO jõudluse nõuded. 
Õli tagab mootoris suurepärase määrdekihi, vähendab olu-
liselt kolvide ja laagrite kulumist ning korrosiooni teket.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi



Luokitukset | Specifications | Spetsifikatsioonid

Midland Synqron 2-cycle

Täyssynteettinen Low-Smoke 2-tahtiöljy, jossa on korkeim-
mat mahdolliset suorituskykyominaisuudet monenlaisiin 
vaatimuksiin, kuten moottoripyörät, moottorikelkat, mopot ja 
skootterit, moottorisahat sekä erilaiset vaativatkin kisakäytöt. 
Ehkäisee uudelleensyttymistaipumusta sytytystulpassa sekä 
suojelee palotilaa ja pakoaukkoa karstoittumiselta. Mahdol-
listaa palamistapahtuman käytännössä savuttomasti. 
Tarjoaa erinomaiset voitelukalvot ja suojaa mäntää ja män-
nänrenkaita ja laakereita kulumiselta ja korroosiolta. Suosi-
tellaan sekä vesi- että ilmajäähdytteisille moottoreille seos- 
ja tuorevoiteluun. Jähmepiste -51˚C.

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 performance specifications and has been extensi-
vely tested in 2-cycle engines with outstanding results. Pro-
vides axceptional lubricity and protection against piston 
scuffing, ring and bearing wear, rust and corrosion.

Täissünteetiline ”Low smoke” mootoriõli, milles segatud kva-
liteetsed lisandid ja sünteetilised baasõlid tagavad hea jõud-
luse ning vähendavad suitsuteket. Kahetaktilistele mootori-
tele mõeldud õli on laialdaselt testitud ning ületab suurepä-
raste testitulemustega JASO, API ja ISO jõudluse nõuded. 
Õli tagab mootoris suurepärase määrdekihi, vähendab olu-
liselt kolvide ja laagrite kulumist ning korrosiooni teket.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi



Midland Fork Oil 
Light  
HiVis 5W-20

 Midland Fork Oil 
Medium  
HiVis 10W-30

 Midland Fork Oil  
X-tra Light  
HiVis 5W

Midland Fork Oi ls

Midland Fork Oils 5W, 5W-20 ja 10W-30 ovat korkealaatuisia 
hydrauliikkanesteitä etu- ja takaiskunvaimentimiin – moottori-
pyöriin, skoottereihin ja kilpailu-käyttöön. Kehittyneet mine-
raaliöljyt ja lisäaineet vähentävät kitkaa, suojaavat kulumisel-
ta sekä vaahtoutumiselta. Toimivat häiriöttömästi erittäin laa-
jalla lämpötila-alueella.

FORK OIL X-TRA LIGHT HiVis 5W,  HiVis 5W-20 and 
HiVis 10W-30 performance suspension fluids for superior 
stable viscosity range. Advanced base oils and additives 
reduce friction, protects against scuffing and wear, resists 
from foaming and maintain proper suspension at a wide 
temperature range.

FORK OIL X-TRA LIGHT HiVis 5W,  HiVis 5W-20 ja  
HiVis 10W-30. Kvaliteetsed hüdraulikavedelikud esi-ja taga-
vedrustusele. Hoolikalt valitud koostis vähendab hõõrdumist 
ja kulumist, aitab vältida vahutamist ning säilitada hüdraulika 
töötamise erinevatel temepratuuridel.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi



Midland Fork Oil 
Light  
HiVis 5W-20

 Midland Fork Oil 
Medium  
HiVis 10W-30

 Midland Fork Oil  
X-tra Light  
HiVis 5W

Midland Fork Oi ls

Midland Fork Oils 5W, 5W-20 ja 10W-30 ovat korkealaatuisia 
hydrauliikkanesteitä etu- ja takaiskunvaimentimiin – moottori-
pyöriin, skoottereihin ja kilpailu-käyttöön. Kehittyneet mine-
raaliöljyt ja lisäaineet vähentävät kitkaa, suojaavat kulumisel-
ta sekä vaahtoutumiselta. Toimivat häiriöttömästi erittäin laa-
jalla lämpötila-alueella.

FORK OIL X-TRA LIGHT HiVis 5W,  HiVis 5W-20 and 
HiVis 10W-30 performance suspension fluids for superior 
stable viscosity range. Advanced base oils and additives 
reduce friction, protects against scuffing and wear, resists 
from foaming and maintain proper suspension at a wide 
temperature range.

FORK OIL X-TRA LIGHT HiVis 5W,  HiVis 5W-20 ja  
HiVis 10W-30. Kvaliteetsed hüdraulikavedelikud esi-ja taga-
vedrustusele. Hoolikalt valitud koostis vähendab hõõrdumist 
ja kulumist, aitab vältida vahutamist ning säilitada hüdraulika 
töötamise erinevatel temepratuuridel.

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Synqron 75W-90

Täyssynteettinen API GL-4/5 vaihteistoöljy, soveltuu lämpö-
tasapainonsa ja EP –lisäaineistuksensa (Extreme Pressure) 
ansiosta käytettäväksi perinteisissä tasauspyörästöissä, 
manuaalivaihteistoissa taka-akseleissa sekä hypoidikuormi-
tuksissa että normaalitapauksissa. Täyssynteettinen perus-
öljy takaa öljylle erittäin hyvät kylmä-ominaisuudet ja vah-
van voitelukalvon myös kuumissa olosuhteissa. Öljy ei sisällä 
lisäaineita jotka vahingoittavat keltametalleja (messinki yms).

Fully synthetic gear lubricant is a thermally stable multi-pur-
pose extreme pressure lubricant formulated with synthetic 
base oils and premium performance gear oil additives. Due 
to use of synthetic base stocks, the gear oil provides excel-
lent low temperature fluidity for safe lubrication during very 
low temperature start-up and maintains a thicker to protec-
tive oil film during extremely hot operation conditions.

Täissünteetiline mitmeotstarbeline kõrgsurve ajamimääre, 
mis koosneb sünteetilistest põhikoostisosadest ning kõrge 
kvaliteediga lisanditest.  SYNQRON 75W-90 kindlustab suu-
repärase voolavuse madalatel temperatuuridel (käivitus 
madalatel temperatuuridel) ning säilitab paksema konsis-
tentsiga kaitsekihi ka väga kõrgetel temperatuuridel. 
Ei sisalda kahjulikke lisaaineid, mis kahjustavad kollaseid 
metalle (messing jt).

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi
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Midland Synqron 75W-90

Täyssynteettinen API GL-4/5 vaihteistoöljy, soveltuu lämpö-
tasapainonsa ja EP –lisäaineistuksensa (Extreme Pressure) 
ansiosta käytettäväksi perinteisissä tasauspyörästöissä, 
manuaalivaihteistoissa taka-akseleissa sekä hypoidikuormi-
tuksissa että normaalitapauksissa. Täyssynteettinen perus-
öljy takaa öljylle erittäin hyvät kylmä-ominaisuudet ja vah-
van voitelukalvon myös kuumissa olosuhteissa. Öljy ei sisällä 
lisäaineita jotka vahingoittavat keltametalleja (messinki yms).

Fully synthetic gear lubricant is a thermally stable multi-pur-
pose extreme pressure lubricant formulated with synthetic 
base oils and premium performance gear oil additives. Due 
to use of synthetic base stocks, the gear oil provides excel-
lent low temperature fluidity for safe lubrication during very 
low temperature start-up and maintains a thicker to protec-
tive oil film during extremely hot operation conditions.

Täissünteetiline mitmeotstarbeline kõrgsurve ajamimääre, 
mis koosneb sünteetilistest põhikoostisosadest ning kõrge 
kvaliteediga lisanditest.  SYNQRON 75W-90 kindlustab suu-
repärase voolavuse madalatel temperatuuridel (käivitus 
madalatel temperatuuridel) ning säilitab paksema konsis-
tentsiga kaitsekihi ka väga kõrgetel temperatuuridel. 
Ei sisalda kahjulikke lisaaineid, mis kahjustavad kollaseid 
metalle (messing jt).

JusOil OÜ, Oil House, Tallinn Estonia, www.jus.fi



Lisäaineet |  Addit ives |  Lisaained

Midland Fuel  In jector  
Cleaner + Water Remover

Fuel Injector Cleaner & Water Remover sisältää Lubrizolin 
valmistamaa UltraZol 9522C, joka poistaa tehokkaasti karsta- 
ja lakkamuodostumia polttoainejärjestelmien pinnoilta ml. 
polttoaineventtiilit, ja elementit, injektorit sekä suutinkärjet. 
Poistaa kosteutta polttoainesäiliöstä, putkista ja suodattimis-
ta. Voitelee polttoainejärjestelmän osat ja vähentää päästöjä, 
sekä tehostaa moottorin toimintaa. Sopii sekä diesel-, että 
bensiinijärjestelmille. OEM-valmistajien testaama tuote.

Especially designed fuel-injector cleaner & water remover to
eliminate harmful fuel system deposits, to lubricate and pro-
tect critical components in the fuel and injection system and 
to remove moisture from fuel tanks, pipes and filters. The uni-
que formula helps to restore an engine’s lost power, 
performance and efficiency.

Fuel Injector Cleaner & Water Remover
on spetsiaalselt välja töötatud kütusepihusti 
puhastaja ja vee eemaldajana. See eemal-
dab kahjuliku sette, määrdena kaitseb krii-
tilisi kütuse ja sissepritse süsteemide osi 
ning eemaldab liigse niiskuse kütusepaa-
gist, torudest ja filtritest. Ainulaadne 
koostis aitab taastada mootori kao-
tatud võimsuse, töökindluse ja
efektiivsuse.
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Midland Petrol-Gas Treatment

Poistaa karstaa moottorista puhdistamalla polttoainejärjes-
telmän. Voitelee järjestelmän osat ja ehkäisee korroosiota, 
sekä vähentää päästöjä. Suojelee bensiiniä vanhenemiselta 
ja ehkäisee pieneliöiden kasvamista pitkissä säilytyksissä. 
Sopii käytettäväksi bensiinimoottoreille henkilöautoissa, 
maastureissa, pakettiautoissa, moottoripyörissä, veneissä, 
ruohonleikkureissa ja työkoneissa.

Especially designed petrol-gas treatment to reduce harmful 
engine deposits and to keep the engine fuel system clean. 
The unique formula helps to restore an engine’s lost power, 
performance and efficiency.

Spetsiaalselt välja töötatud vedelik 
bensiinimootori hooldamiseks. See 
vähendab kahjulike setete teket moo-
toris ja hoiab mootori toitesüsteemi 
puhtana. Ainulaadne koostis aitab 
taastada mootori kaotatud võimsust, 
töökindlust ja efektiivsust.
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Midland K7  
Synthet ic Chain-Spray

K7 Synthetic Chain Spray on täyssynteettinen ketjurasva erityi-
sesti moottoripyörien O-rengas ja X-rengas-ketjuihin. Se hylkii
vettä ja muodostaa lujan voitelukalvon. K7 toimii hyvin kisakäy-
töissä, mutta sitä voidaan käyttää myös tavallisessa ajossa. 
K7 Synthetic Chain Spray toimii erinomaisesti myös kaikenlais-
ten nivelten, saranoiden ja liukukiskojen voitelussa, joissa se 
antaa pitkäaikaisen suojan metalli/metalli kosketuksissa, 
sekä erinomaisen korroosiosuojan.

K 7 Synthetic Chain-Spray is a clear chain spray for motor-
cycles, scooters, bikes and drive chains of other power units. 
The K 7 Synthetic Chain-Spray meets the highest quality 
standards and increases the lifespan of the chain in the long-
term thanks to its synthetic substances and sophisticated 
additive technology.

K 7 on pihustatav ketiõli mootorrattale, motorollerile, jalgrat-
tale ja teistele kettajamjõuallikaga vahenditele. K7 pihustatav
ketiõli vastab kõrgeimatele kvaliteedinõuetele ning suuren-
dab pikemas perspektiivis keti eluiga  tänu sünteetilisitele 
ainetele ja keerukale lisanditehnoloogia.
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Midland MS-14 Mult i  Spray

Midland MS-14 on todellinen monikäyttövoiteluaine. Se toimii
 voitelu- ja ruosteenirrotus-öljynä, sekä sähkölaitteiden hapet-
tumissuojana. Johtuen probaani- / butaaniponneaineesta, sii-
nä on erittäin nopea ja hyvä tunkeutumiskyky. Ainutlaatuisten
 ominaisuuksiensa ansiosta se poistaa kosteuden sytytysjär-
jestelmistä, suojaa ruosteelta ja voitelee työkalut ja koneen-
osat tehokkaasti, ja kaiken muun lisäksi vielä tuoksuu hyvältä.

Midland MS-14 Multi Spray is a true multi purpose spray. Its 
spectrum of use is almost unlimited. MS-14 has been used 
with great success for motor vehicles, engines, motorcycles, 
small electric appliances and those used in the household.

Midland MS-14 Multi Spray on tõeliselt mitmeotstarbeline 
määre. See toimib määrdeaine ja läbitungiva õlina, samuti 
oksüdatsioonikaitsena elektriseadmetes. Tänu oma unikaal-
setele omadustele, eemaldab see niiskust süütesüsteemist, 
kaitseb korrosiooni eest ja katab tööriistad ja masinaosad 
tõhusalt määrdega. Lisaks kõigele eelnevale ka lõhnab hästi.
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Midland Permatype

Midland Permatype on valmiiksi sekoitettu, etyleeniglykoli-
pohjainen käyttövalmis jäähdytinneste. Se on huoltovapaa 
helppo käyttää ja antaa pitävän suojan jäätymistä, kiehumis-
ta ja korroosiota vastaan nykyaikaisissa jäähdytysjärjestel-
missä. Jäähdytysnesteen pidennetty elinikä, usein jopa koko 
ajoneuvon tai moottorin elinikä, mahdollistuu erityisten 
korroosionsuoja-aineiden (inhibitors) ansiosta. 
Amiini-, nitriitti-, fosfaatti- & silikaattivapaa.

Ready-to-use, long life antifreeze having an ethylene glycol 
basis. The use of a highly effective patented additive ensures 
an optimal protection against frost, corrosion and deposits 
in the cooling system. Midland permatype is well suited for 
use in cooling systems of cast iron, aluminium or alumini-
um-copper alloys.

Midland Permatype on etüleenglükooli põhine, eelnevalt lah-
jendatud ning lisamisvalmis antifriis, mis tagab hooldusvaba 
kaitse külmumise, keemise ja korrosiooni tekke eest jahutus-
süsteemides. Pikendab masina jahutuse eluiga, sageli  moo-
tori või sõiduki eluea lõpuni. Tulemus on saavutatud tänu 
kõrge kvaliteediga korrosiooni inhibiitoritele.
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JUS OY VOITELUAINETALO
+358 044 066 5306 | juha.salomaa@jus.fi | www.jus.fi
Nisintanhua 35, 23600 Kalanti, Finland
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