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MOTO LINE Products

BUCHER AG MOTOREX
A BUCHER AG MOTOREX már több mint 85 éve egy
független vállalat, és Svájc legnagyobb friss olaj
feldolgozója. Saját kutató és fejlesztô központjában
olyan továbbfejlesztett kenôanyagokat állít elô,
amelyek a világpiacon is meghatározóak. A teljes
MOTOREX kínálat több mint 1500 terméket foglal
magába; a háttérben dolgozó személyzet pedig több,
mint 200 magasan képzett szakemberbôl, vegyészbôl,
és fejlesztôbôl áll.

Gyártói megjegyzés
A MOTOREX termékek állnadó
fejesztésen menek keresztül.A BUCHER
AG LAGENTHAL fenttartja a jogot bármilyen technikai adat megváltotatására
elôzetes bejelentés nélkül.
Kereskedôink készséggel válaszolnak
kérdéseikre. A MOTOREX és az összes
termékének neve nemzetközi védelem
alatt áll. Felelôsséget nem vállanunk a
nyomtatási és egyéb hibákért.

fun

A mérhetô minôség megbecsüléseként a MOTOREX- et
ISO 9001-es szabvánnyal jutalmazták.

A

MOTOREX

magyarországi

kizárólagos

importôre a Motorsport Zsembery Kft.
H-2045, Törökbálint Bajcsy-Zsilinszky út 73.
Tel.:06 (23) 339-026, fax: 06 (23) 334-181
E-mail: info@ktmhun.hu,
www.motorexolaj.hu
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MOTO LINE Products

FORMULA 2T

Formula 2 fast

2- ütemû
motorolajok:

Szintetikus összetevôket magas
részarányban tartalmazó kétütemû
keverékolaj.
A FORMULA 2T széleskörû fehasználásra tervezett, alacsony füstképzôdést biztosító,ugyanakkor magas teljesítményt
nyújtó többcélú olaj.
Mind külön-olajzású, mind keverék-olajzású rendszerekhez alkalmazható.
• Magas szintetikus részarány
• Alacsony füstképzôdés

wild one

Do you feel

RACING GP 2T

racing?
Csúcsminôségû motorolaj 2-ütemû
motorokhoz. A RACING GP 2T
versenyzésre lett kifejlesztve, így
jól ismert név a versenypályákon. A
RACING GP 2T extrém hômérsékleten
és magas fordulatszámnál is tökéletes
kenést biztosít.
• Eredeti verseny-minôség
• Különösen jól ellenáll a hoômérséklet
nek és sebességnek
• Nem kormol

JASO FC/ISO-L EGO/API-TC/ISO-Global GC
Kiszerelés: 1 l, 4l

JASO FC/ISO-L EGO/API-TC/ISO-Global GC
Kiszerelés: 1 l, 4l

foto: G. Soldano

More Power…
RACING POWER
2T
…low smoke!
Teljesen szintetikus, csúcsminôségû
motorolaj 2-ütemû motorokhoz. A
RACING POWER 2T teljesen tisztán ég,
így kevés füstöt képez. Különleges
összetevôinek segítségével ténylegesen
meggátolja a teljesítmény-csökkentô
szennyez_dések lerakódását.
A RACING POWER 2T nem hagy
füstben!
• Maximális kenés
• Tiszta égés, így alacsony füstképzés
• Versenyzésre fejlesztve

CROSS POWER 2T
Teljesen szintetikus, csúcsminôségû
motorolaj 2-ütemû motorokhoz.
CROSS POWER 2T: a név mindent elárul.
Különlegesen a moto-cross pályák
kemény igénybevételére kifejlesztett
olaj. A CROSS POWER 2T a gépeddel
együtt átmegy mindenen!
• Maximális kenés
• Különlegesen Enduro és Cross gépek
számára
• Vezetô csapatok közremûködésével
fejlesztve

Külön (befecskendezéses) és vegyes
(premix) kenéshez, ólmos és
ólommentes üzemanyaghoz

foto: O. Bergamaschi

JASO FC/ISO-L EGO/API-TC/ISO-Global GC
Kiszerelés:1 l, 4l

take the lead
JASO FC/ISO-L EGO/API-TC/ISO-Global GC
Kiszerelés: 1 l, 4 l

X-ing with Power

4-ütemû Motorolajok
FORMULA 4T

Formula high tech…

Adalékolása révén jelentôs tartalékokkal
rendelkezô, magas hômérséklet stabilitást és tökéletes kenést biztosító
kenôanyag. Csúcsminôségû motorolaj
4-ütemû motorokhoz.

more fun

POWER SYNT 4T

Get the power!

10W/40 és 15W/50
• Kitûnô hôállóság
• Fokozott kopás elleni védelem

Teljesen szintetikus, csúcsminôségû
motorolaj 4-ütemû motorkerékpárokhoz.
A POWER SYNT 4T a megnövelt
nyírásstabilitási érték következtében
optimális védelmet nyújt a teljesítmény
csúcsokon, és az extra magas hômérséklethez tartozó, fokozott motorkopás
ellen. Nem véletlen, hogy világszerte
számos versenycsapat használja, és
esküszik a POWER SYNT4T-re .

10W/60
• Tökéletes súrlódási együttható
• Extrém hômérséklet- és nyírásstabilitás
• Versenyminôség
JASO MA
Kiszerelés: 1 l, 4 l

10W/50 és 5W/40
• Csúszásmentes kuplung üzem
• Versenyzésre fejlesztve
• Extrém hômérséklet- és nyírásstabilitás
JASO MA/API SG/ACEA A3
Kiszerelés: 1 l, 4 l

JASO MA/API SG/ACEA A3
Kiszerelés: 1 l, 4 l

TOP SPEED 4T

Szintetikus, csúcsminôségû motorolaj
4-ütemû motorokhoz. Az új típusú
molekuláris struktúra szokatlanul magas
teljesítményszintet eredményez.
Az eredmény:
- minimális párolgási veszteség
(alacsony NOACK érték)
- rendkívüli kopás elleni védelem.
- lágyan kapcsolódó, megcsúszásmentes
kuplungüzem.

more speed
JASO MA/API SG/ACEA A3
Kiszerelés: 1 l, 4 l

4-ütemû motorolaj olyan motorkerékpárok számára, ahol a
forgattyúsház és a nyomatékváltó
kenési szempontból egymástól
elkülönült kialakítású.
A LEGEND széria legfôbb tulajdonsága a
magas hômérséklet-és oxidációs stabilitás. Elsôdlegesen a nagy hengerûrtartalmú, klasszikus kétkerekûek
kenôanyaga.
SAE 40 és 50
• Egyfokozatú
• Vastag olaj-film réteget képez
• Magas oxidációs stabilitás

More speed more fun…

10W/40 és 15W/50
• Csökkenti az olajfogyasztást
• Optimális kopás elleni védelem
szemben
• Tökéletes kuplung mûködés

LEGEND 4T

Back to the Legend…

API SG/ACEA A3
Kiszerelés: 1 l, 4 l

foto: T. Landrichinger

20W/50
• Többfokozatú
• Vastag olaj-filmréteget képez
• Oxidációs állandóság
API SG/ACEA A3
Kiszerelés: 1 l, 4 l

Fékfolyadékok
Légszûrô karbantartás

Szintetikus teljesítményû speciális olaj,
kétütemû motorkerékpárok külön
kenésû nyomatékváltói számára.
Tökéletes mûködést és minimális
ellenállást biztosít a kenôolajban
mûködô kuplungtárcsák számára.
SAE 10W/30 (75W/80W), API GL-4
Kiszerelés: 1 l, 4 l

Villaolajak
FORK OIL
Különleges villa és lengéscsillapító olaj.
Minden hômérsékleten használható,
habosodás és korrózió elleni
összetevôkkel. A tömítô elemek (szimmeringek) ápolását biztosító adalékolással rendelkezik
SAE 10W/30
Kiszerelés: 1 l, 4 l

GEAR OIL HYPOID
Nyomatékváltó- és differenciálmû olaj
motorkerékpárok számára. Különlegesen
magas nyomástûrése révén felhasználási
területe speciális.
SAE 80W/90, API GL-5
Kiszerelés: 1 l, 4 l

Speciálisan a mûanyag szivacs
levegôszûrôk számára kifejlesztett
légszûrôolaj-spray. Optimális
légáteresztés mellett tartósan távol tartja
a homokot, port és vizet.
Kiszerelés: 750 ml

AIR FILTER OIL 206
Speciálisan a szivacs levegôszûrôk
számára kifejlesztett légszûrôolaj.
Optimális légáteresztés mellett tartósan
távoltartja a homokot, port és vizet.

RACING FORK OIL

AIR FILTER CLEANER

Különleges villa és rugóstag olaj, mely
minden hômérsékleten biztosítja az
optimális csillapítást.
Habzás és korrózió elleni védelmet
nyújtó, a tömítô elemek (szimmeringek)
ápolását biztosító adalékolással
rendelkezik.

Speciálisan a mûanyag szivacs levegôszûrôk számára kifejlesztett tisztító
folyadék. Oldószermentes, önlebomló és
nem gyúlékony. Higítás nélkül, közvetlen
felhasználásra kész állapotú.
Használata után AIR FILTER OIL 206, vagy
AIR FILTER OIL SPRAY 655 használata
javasolt.

SAE 2,5W; 5W; 7,5W; 10W;
Kiszerelés:1 l, 4 l

TWIN AIR LIQUID BIO
REMOVER

Levegôszûrô olaj nem környezetszenynyezô magától lebomló anyagból.
Kitûnô tapadású nagy felszívódó
képességû. BIO levegoszurotisztító
TWIN AIR-rel közösen fejlesztve
mosható levegoszurokhöz.Por formájú,
vízben oldódó kivitel.Gyorsan feloldja
a makacs szennyezodéseket.
Kiszerelés: 1 l

BRAKE FLUID DOT 4

Kiszerelés: 1 l, 5 l

Kiszerelés: 1 l, 4 l

2 fast

Csúcsminôségû fékfolyadék, 260 ˚C- nál
magasabb száraz forrásponttal.
Optimális fékhatást és finom adagolhatóságot biztosít.
Kiszerelés: 250 ml, 1 l

BRAKE FLUID DOT 5.1
Csúcsminôségû fékfolyadék minden
hidraulikus fékhez. Különlegesen
magas, 265 ˚C-nál nagyobb száraz forrásponttal. Az extrém fék igénbevételhez tartozó nagy hôterhelés esetén is
kellô tartalékkal rendelkezik a
gôzképzôdés elkerüléséhez.
Kiszerelés: 250 ml

foto: T. Flechsig

GEAR OIL

get the power
AIR FILTER OIL SPRAY 655

Nyomatékváltó olajok

MOTO CLEAN 900
Tisztító és
Ápoló Termékek
PROTECT & SHINE 645
Új ragyogást ad a motorkerékpárnak,
miközben védi a fém és króm
alkatrészeket a korróziótól. Tisztítja és
védi a gumi, mûanyag és bôr
alkatrészeket. Ideális védelmet nyújt a
hosszabb téli tárolás idejére.
Kiszerelés: 500 ml
foto: R. Archer

CLEAN & POLISH

Fagyálló

Tisztít és ápol minden fém, mûanyag és
festett felületet. Szennytaszító tulajdonságú, hosszan tartó ragyogást biztosít.
Ne használjuk a gumiabroncsokon, fék
alkatrészeken, lábtartókon,
markolatokon vagy az ülésen.

ANTI-FREEZE

Kiszerelés: 500 ml

Használatra kész fagyálló hûtôfolyadék
vízhûtéses motorkerékpárokhoz.
Kifejezetten alumínium alapanyagú
rendszerekhez.
-40 ˚C-ig nyújt védelmet.

HELMET CARE

Használatra kész

Kiszerelés: 1 l

Tisztító és ápoló hab a sisak külsejére és
a belsô szivacsozásra. Tisztít, illatosít és
véd. Gyorsan eltávolítja a szennyezôdéseket, egyúttal új fényt ad a
színeknek. Védi a sisak felületét.
A kivehetô bélés tisztítására is kitûnôen
használható. Üde, friss illatot biztosít.
Kiszerelés: 200 ml

Nagyon intenzív motorkerékpár tisztító!
Gyors, tiszta és teljesen önlebomló
anyag. Véd a korrózió ellen, ugyanakkor
nem károsítja a gumi, mûanyag, vagy
festett alkatrészeket.
Kiszerelés:

x-ing the power
1 literes csomag szórófejjel, szivacs és
rongy, 1 literes utántöltô, 5 literes utántöltô

LEATHER SPRAY

Hatékony és védelmezô tisztítás bôrruhákhoz. Eltávolítja a szenyezôdéseket,
olajat , foltokat és puhán tartja a bôrt.
Kiszerelés: 200 ml

VISO-CLEAN
Sisak és plexi tisztító kendôk. A VISOCLEAN gyorsan és ténylegesen feloldja,
majd eltávolítja a szennyezôdést, a
bogarakat, az olajat és a kormot.
Szennyezôdés-és páramentes kilátás a
nagyobb biztonság érdekében.
1 csomag 6 tisztító és 6 szárító, törlô
kendôt tartalmaz.

LONG TERM 2000
Kitûnô tapadási tulajdonságokkal rendelkezô, hosszantartó kenést és vízállóságot biztosító, nagy nyomásállóságú
kenôzsír.Meghosszabbítja a zsírzási
intervallumokat.
Hômérsékleti tartomány:-30 ˚C-tól
+120 ˚C-ig.

Kiszerelés: 475 g, 850 g tubus

MOTO POLISH
Magas-fényû polírozó anyag minden
színre és festéktípusra. Felfrissíti a
színeket és hosszantartó csillogást,
illetve védelmet biztosít.
Kiszerelés: 200 ml

Moto-Line

Hi-Tech

adrenalina

CHAIN CLEAN 611

CHAINLUBE 622 STRONG

JOKER 440

Magas hatásfokú lánctisztító spray.
Feloldja és eltávolítja a láncra rárakódott makacs szennyezôdéseket is.
Valamennyi lánctípushoz használható,
beleértve az „O” és az „X” gyûrûs
láncokat is.
Tisztítás után a megfelelô MOTOREX
lánckenô anyag használata javasolt.

Különlegesen nagy nyomásállóságú
kopásgátló lánc kenôanyag elsôsorban
„O” és „X”-gyûrûs lánccal rendelkezô
motorkerékpárokhoz. Erôs tapadása, a
kirepítô erôvel szembeni ellenállása,
nyomás és vízállósága révén kifejezetten
utcai használatra ajánlott.
Kapható utántölthetô mini kiszerelésben
is.

Teljesen szintetikus, speciális
kenôanyag, mely tulajdonságánál fogva
bejut mindenhova, kiszorítja a vizet és
feloldja a beszáradt szennyezôdéseket,
valamint a rozsdát.
Dielektromos szigetelô és korróziógátló
tulajdonságú. Alkalmas minden lassú
mozgású alkatrész kenésére, ápolására.
Kiszerelés: 200 ml, 500 ml

Kiszerelés: 500 ml

SILICON SPRAY
Kenô-, ápoló- és védô spray minden
mûanyag-, gumi- és fémfelületre.
A mûanyag felületeknek csillogó fényt
ad, a gumit pedig megvédi a
repedezéstôl, kiszáradástól.
Kiszerelés: 500 ml

Kiszerelés: 56 ml, 500 ml

CHAINLUBE RACING
CHAINLUBE 622
Teljesen szintetikus, alapanyagú lánc
és bowden kenôanyag (nagy átmérôjû
bowden-ekhez).
Valamennyi lánctípushoz alkalmazható.
Kifejezetten off-road, enduro és cross
felhasználási körülményekre tervezett
összetétel. Jellemzôje a kitûnô tapadás ,
a nyomás és vízállóság.
Kapható utántölthetô mini kiszerelésben
is.

Egy forradalmian új termék a lánc és a
lánckerék kopása ellen. Teflonnal®
erôsített, különleges tapadású
kenôanyag minden, lánctípushoz de
különösen az „O” és „X” gyûrûs lánccal
rendelkezô motorkerékpárok számára
fejlesztve. Optimális összetétel, mely a
magas hôstabilitás mellett kitûnô
tapadással és vízállósággal rendelkezik.
Kapható utántölthetô mini kiszerelésben
is.

hot engine
Kiszerelés: 56 ml, 500 ml

Kiszerelés: 56 ml, 500 ml

Teljesen szintetikus, többcélú, színtelen
kenôanyag. Különlegesen jó tapadású,
nyomás és ütésálló. Nem sûrûsödik be,
-30 ˚C-tól +120 ˚C-ig használható. Nem
tartalmaz szilikont. Gyors száradását
követôen filmréteg képzôdik, mely
kitûnô korrózióvédô tulajdonságú.
Kitûnôen használható kerékcsapágyak
és lengôkarok kenéséhez.

200 ml, 500 ml

foto: O.Bergamaschi

GREASE 2000

Többféle felhasználás

Üzemanyagadalékok

POWER CLEAN

CARBURETOR

POWER PLUS

Tisztít és zsírtalanít, feloldja és teljesen
eltávolítja a beszáradt szenyezôdéseket,
olajat, zsírt, kátrányt, stb.
Nem károsítja sem a gumi, sem a festett
alkatrészeket.

Tisztítja a légbeömlô nyílásokat, venturicsöveket és a karburátor házat. Mind
katalizátorral mind katalizátor nélkül
üzemelô karburátorokhoz használható.

A motorkerékpárok üzemanyag rendszerei érzékenyen reagálnak a vízkicsapódásra, mely hômérsékletváltozás
hatására a tankban mûködési
zavarokhoz vezethet. A MOTOREX
POWER PLUS megköti a kicsapódott
vizet, védi és ápolja az egész üzemanyag rendszert. Az üzemanyag így
tisztán, magas hatásfokkal és kevés
füsttel ég el. Nem károsítja a katalizátort. Alkalmas minden 2- és 4-ütemû
motorhoz. Közvetlenül a tankba töltve
alkalmazzuk. Egész évben használható.

Kiszerelés: 500 ml

Kiszerelés: 500 ml

ACCU-CONTACT

POWER BRAKE CLEAN
Erôteljes tisztító spray. Meggyôzô
tisztító erejével feloldja még a legdurvább szennyezôdéseket is. Gyorsan
és könnyen eltávolítható vele az olaj,
zsír, kátrány, minden típusú lerakódás
mind a féktárcsákról, mind a fékbetétekrôl. Kitûnôen használható
fémalkatrészek, kuplungok, csôcsatlakozások, stb. tisztítására.
Nem károsítja sem a gumi, sem a
mûanyag sem a festett alkatrészeket.

Védi az akkumulátor pólusait, csatlakozóit, a motor csatlakozóit, az
indítókábeleket, valamint megakadályozza az érintkezési ellenállás és a feszültség-ingadozás kialakulását.
Védelmet nyújt az akkumulátorsav és az
idôjárás okozta korrózióval szemben.
Hosszantartó, wax-szerû védô-filmréteget hoz létre.
Kiszerelés: 200 ml

take power
Kiszerelés: 750 ml

Kiszerelés: 125 ml

FUEL STABILIZER
Üzemanyagadalék a téli hónapokra,
vagy más, hosszabb távú tárolásra.
Megakadályozza az oxidációt, eltûnteti
a kialakult lerakódásokat és könnyû
indítást biztosít még hosszabb tárolás
után is. Használható minden 2- és 4ütemû, katalizátoros, vagy katalizátor
nélküli motorhoz.
Kiszerelés: 125 ml

Scooter Motor Oil

SCOOTER FORZA 2T

SCOOTER 4T 10W/40

Teljesen szintetikus, csúcsminôségû keverékolaj 2-ütemû robogók számára.
A SCOOTER FORZA 2T a robogó
versenysport által támasztott különleges
követelmények kielégítésére szolgál.
Optimalizálja a motor teljesítményét, teljesen tiszta, és lerakódásmentes égést
biztosít. Garantálja a maximális kenést!

Csúcsminôségû motorolaj, 4-ütemû
robogókhoz. Gyors átolajozási tulajdonság jellemzi hidegindításkor is, mely
hibátlan mûködést tesz lehetôvé minden
évszakban. Csúcsminôségû összetevôi
révén magas hômérsékleten is
megfelelô kenést biztosítva védi meg a
motort, megnövelve ezáltal annak élettartamát. Ezek a tulajdonságok
különösen a városi csúcsforgalomban
való közlekedésnél, illetve a rövid távú
használatok esetén nyújtanak fokozott
védelmet a motor számára, mely egyúttal tökéletes tisztasággal is párosul.

JASO FC/ISO-L EGO/API-TC/ISO-Global
GC
Kiszerelés:1 l, 4l

API SG/ACEA A3
Kiszerelés: 1 l

SCOOTER 2T
Csúcsminôségû keverékolaj 2-ütemû
robogók számára. Különleges
adalékolásának köszönhetôen a
SCOOTER 2T minimális füstképzôdés
mellett ég el, így ember és
környezetbarát tulajdonságú. Mind a
városi közlekedésre jellemzô, gyakori
megállással és elindulással járó, mind
az országúti folyamatos üzemi
körülmények esetén megtartja kitûnô
kenési tulajdonságait.

say goodbye
JASO FC/ISO-L EGD/API-TC/ISO-Global GC
Kiszerelés:1l, 4l

SCOOTER GEAR OIL
ZX 80W/90
Szintetikus robogó váltóolaj optimális
súrlódási együtthatóval. Kifejlesztésekor
a robogók tökéletesen sima járású hajtás
áttételének megvalósítása volt a fô
szempont.
SAE 80W/90, API GL-4/5
Kiszerelés: 100 g
Bild: zVg.

