
POPRAW PARAMETRY  
UŻYTKOWE SWOJEGO 
MOTOCYKLA

OLEJE SILNIKOWE DO MOTOCYKLI 
MOL DYNAMIC RÓWNIEŻ DLA 
EKSTREMALNEJ WYDAJNOŚCI



TECHNOLOGIA ELASTYCZNEGO FILMU OLEJOWEGO
TECHNOLOGIA ELASTYCZNEGO FILMU OLEJOWEGO ZAPEWNIAJĄCA DOSKONAŁE PARAMETRY UŻYTKOWE 
W EKSTREMALNYCH WARUNKACH 

Technologia elastycznego filmu olejowego zapewnia wytrzymałość na ekstremalne obciążenia dzięki zastosowaniu specjalnego 
systemu dodatków, a nasze oleje silnikowe potrafią dostosować się do każdego stylu jazdy i zmiennych warunków na drodze, również 
do warunków ekstremalnych. Dzięki zastosowaniu specjalnych komponentów oleje tworzą elastyczną warstwę ochronną pomiędzy 
powierzchniami metalowymi. W ten sposób są one w stanie dostosować się do dynamiki pojazdu oraz zapewnić lepsze i bardziej 
zbilansowane parametry użytkowe silnika, zapewniając jednocześnie pełną ochronę sprzęgła.

SPRAWDZONE WYSOKIE PARAMETRY UŻYTKOWE W WARUNKACH WYŚCIGOWYCH

Siły działające na współczesne motocykle są prawie takie same jak w przypadku motocykli wyścigowych, dlatego też technologię 
elastycznego filmu olejowego testowano w warunkach wyścigowych. Test trwał 99 godzin, a motocykle wykonały 3240 okrążeń toru 
wyścigowego, tj. ponad 13 000 km, w tym ponad 90 720 przełączeń sprzęgła i skrzyni biegów. Podczas testów dodatki zastosowane 
w technologii elastycznego filmu olejowego zapewniły osiągnięcie fantastycznych parametrów użytkowych. Silnik osiągał maksymalne 
parametry użytkowe podczas całego badania, a tłoki pozostały prawie całkowicie wolne od osadów i starcia, ślady zużycia na sprzęgle 
były niewidoczne, co zapewniło doskonały komfort jazdy przy zachowaniu wyjątkowych parametrów użytkowych.

PO 

13 000 KM 
NA TORZE WYŚCIGOWYM  

I PO 90 720 ZMIANACH BIEGU
STOPIEŃ STARCIA BYŁ ZNIKOMY DZIĘKI 
ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII ELASTYCZNEGO 
FILMU OLEJOWEGO 



MOL DYNAMIC MOTO  
4T RACING PRO 5W-60
Syntetyczny olej silnikowy  produkowany przy zastosowaniu 
najnowocześniejszej technologii dodatków i przy zapewnieniu najwyższej 
lepkości, przeznaczony do motocykli  miejskich i sportowych, quadów oraz 
motocykli  wyścigowych z suchym i mokrym sprzęgłem  narażonych na 
pracę przy dużych obciążeniach.

MOL DYNAMIC MOTO  
4T RACING 10W-50
Najwyższej jakości syntetyczny olej do motocykli  przeznaczony do 
nowoczesnych , wysokowydajnych silników  czterosuwowych. Doskonale 
nadaje się do wszystkich motocykli  miejskich i sportowych, quadów oraz 
motocykli  wyścigowych z suchym i mokrym sprzęgłem oraz narażonych na 
pracę przy dużych obciążeniach.

Doskonała odporność na ścinanie
 Zachowanie stałych parametrów użytkowych 
przez długi czas podczas pracy przy dużych 
obciążaniach i siłach ścinających 

Wysoki wskaźnik lepkości 
 Niski moment obrotowy przy rozruchu 
na zimno, stabilna warstwa smarująca  w 
wysokich temperaturach pracy 

Optymalne cechy tarcia
 Idealne przeniesienie momentu obrotowego 
pomiędzy tarczami sprzęgła

Doskonała odporność na ścinanie
 Zachowanie stałych parametrów użytkowych 
przez długi czas podczas pracy przy dużych 
obciążaniach i siłach ścinających

Wysoki wskaźnik lepkości 
 Niski moment obrotowy przy rozruchu 
na zimno, stabilna warstwa smarująca  w 
wysokich temperaturach pracy

Optymalne cechy tarcia  
Idealne przeniesienie momentu obrotowego 
pomiędzy tarczami sprzęgła 

Syntetyczny olej 
silnikowy do wyso-

kowydajnych cztero-
suwowych silników 

motocykli narażonych 
na pracę przy dużych 

obciążeniach 

Syntetyczny olej 
silnikowy do wyso-

kowydajnych cztero-
suwowych silników 

motocykli narażonych 
na pracę przy dużych 

obciążeniach 



MOL DYNAMIC MOTO  
4T SCOOTER 10W-40
Wysokowydajny półsyntetyczny olej silnikowy do nowoczesnych 
skuterów czterosuwowych. Szczególnie polecany do nowych i starszych 
czterosuwowych motocykli , chopperów, motocykli  offroadowych i 
sportowych.

MOL DYNAMIC MOTO  
4T STREET 10W-40
Wysokowydajny  półsyntetyczny olej silnikowy do nowoczesnych motocykli  
czterosuwowych. Idealny wybór do czterosuwowych motocykli miejskich , 
chopperów,  motocykli offroadowych i sportowych. Polecamy ten produkt 
do silników motocykli  z katalizatorem lub bez oraz motocykli z mokrym 
sprzęgłem.

Doskonała odporność na ścinanie
 Zachowanie stałych parametrów użytkowych 
przez długi czas podczas pracy przy dużych 
obciążaniach i siłach ścinających

Optymalne cechy tarcia 
 Idealne przeniesienie momentu obrotowego 
pomiędzy tarczami sprzęgła 

Wyjątkowe właściwości 
dyspergująco-dyspersyjne  
Umożliwia utrzymanie czystości silnika i 
zapobiega osadzaniu się cząstek stałych i 
zanieczyszczeń przez długi czas

Doskonała odporność na ścinanie
 Zachowanie stałych parametrów użytkowych 
przez długi czas podczas pracy przy dużych 
obciążaniach i siłach ścinających

Optymalne cechy tarcia 
 Idealne przeniesienie momentu obrotowego 
pomiędzy tarczami sprzęgła 

Wyjątkowe właściwości 
dyspergująco-dyspersyjne  
Umożliwia utrzymanie czystości silnika i 
zapobiega osadzaniu się cząstek stałych i 
zanieczyszczeń przez długi czas 

Półsyntetyczny olej 
silnikowy do nowo-
czesnych skuterów 

czterosuwowych 

Półsyntetyczny olej 
silnikowy do cztero-
suwowych motocykli  

miejskich



MOL DYNAMIC MOTO  
4T GP 20W-50
Szczególnie polecany do motocykli  wymagających wysokiej lepkości 
(np. Harley-Davidson, Buell). Nadaje się również doskonale do starszych 
silników o wysokim przebiegu.

MOL DYNAMIC MOTO 2T 

Najwyższej jakości syntetyczny wstępnie rozcięczony  olej silnikowy 
przyjazny dla katalizatorów przeznaczony do silników benzynowych 
dwusuwowych ze smarowaniem mieszanką i z systemem dozowania  
(automatycznego smarowania) Można go stosować w stosunku zmieszania 
1:50, zapewniając zgodność z zaleceniami producentów silników.

Wysoka lepkość operacyjna 
 Może obniżyć zużycie oleju i poprawić 
wewnętrzne uszczelnienie silnika 

Doskonała stabilność warstwy 
środka smarnego  
 Niezawodna ochrona silnika również w 
starszych i zużytych silnikach 

Optymalne cechy tarcia  
 Idealne przeniesienie momentu obrotowego 
pomiędzy tarczami sprzęgła 

Zawiera dodatek wstępnie rozpuszczający 
Można go idealnie wymieszać z paliwem 
 
Nadzwyczajny efekt czyszczący  
 Zapobiega zwarciom świec żarowych i  
blokowaniu się systemu wydechowego 

Niska zawartość popiołu  
 Ogranicza emisje dymu z silnika oraz  
emisje zanieczyszczeń 
 
Doskonałe właściwości zapobiegające 
zużywaniu się  
Zapewnia długi okres eksploatacji silnika pomimo 
długotrwałego i intensywnego użytkowania 

Olej do silników 
czterosuwowych w 

motocyklach  starsze-
go typu zapewniający 

wysokie parametry 
użytkowe nawet przy 
wysokim przebiegu 

Syntetyczny olej 
silnikowy do silników 

dwusuwowych także z 
systemem dozowania 

oleju



MOL DYNAMIC SPRINT 2T
Najwyższej jakości syntetyczny wstępnie rozcięczony  olej silnikowy przyjazny 
dla katalizatorów przeznaczony do silników dwusuwowych ze smarowaniem 
mieszanką i z systemem dozowania.

Zawiera dodatek wstępnie 
rozpuszczający  
 Można go idealnie wymieszać z paliwem 
 
Nadzwyczajny efekt czyszczący  
Zapobiega zwarciom świec żarowych i 
blokowaniu się systemu wydechowego 
 
Niska zawartość popiołu  
 Ogranicza emisje dymu z silnika oraz emisje 
zanieczyszczeń
 
Doskonałe właściwości 
zapobiegające zużywaniu się  
Zapewnia długi okres eksploatacji silnika 
pomimo długotrwałego i intensywnego 
użytkowania

Przyjazny dla  
katalizatorów olej 

silnikowy do silników 
dwusuwowych 



4T
MOL Dynamic 

Moto 4T Racing 
Pro

MOL Dynamic 
Moto 4T Racing

MOL Dynamic 
Moto 4T Scooter

MOL Dynamic 
Moto 4T Street

MOL Dynamic 
Moto 4T GP

Lepkość 5W-60 10W-50 10W-40 10W-40 20W-50

Olej bazowy syntetyczny syntetyczny
półsynte-

tyczny
półsyntety-

czny
półsynte-

tyczny

Poziom wydajności API API SL API SL API SG API SG API SG

Specyfikacje JASO MA-2 MA-2 MA-2 MA-2 MA-2

2T
MOL Dynamic 

Moto 2T
MOL Dynamic 

Sprint 2T

Lepkość 2T 2T

Olej bazowy syntetyczny mineralny 

Specyfikacje JASO FD FD

NASZA OFERTA PRODUKTÓW

Gwarantowana niezawodność: Oleje silnikowe MOL Dynamic MOTO 4T spełniają rygorystyczne wymogi kategorii parametrów użytkowych JASO MA-2, spełniając w ten 
sposób wymogi nowoczesnych silników, w których zastosowano najnowsze technolgie.



ZASTOSOWANIA
MOL Dynamic 

Moto 4T Racing 
Pro 5W-60

MOL Dynamic 
Moto 4T Racing 

10W-50

MOL Dynamic 
Moto 4T Scooter 

10W-40

MOL Dynamic 
Moto 4T Street 

10W-40

MOL Dynamic 
Moto 4T GP 

20W-50

MOL Dynamic 
Moto 2T

MOL Dynamic 
Sprint 2T

Motocykle z układami chłodzenia 
powietrzem lub cieczą  

Motocykle z osobna lub wbudowaną skrzynią biegów 

Motocykle z suchym lub mokrym sprzęgłem  

Motocykle z katalizatorem i bez katalizatora 

Skutery i  motorowery miejskie z  
silnikiem czterowsuwowym

Czterosuwowe motocykle, choppery,  
motocykle offroadowe i sportowe

Silniki benzynowe, dwusuwowe ze smarowaniem 
mieszanką i z systemem dozowania (automatycznego 
smarowania)

Nowoczesne dwusuwowe motocykle i skutery

TWÓJ PARTNER:


