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Ârodki
smarne

dla motocykli



Stworzeni  by poruszyç
Twój Êwiat

Firma FUCHS, za∏o˝ona w 1931 roku, jest najwi´kszym 

niezale˝nym producentem Êrodków smarnych na Êwiecie.

FUCHS specjalizuje si´ i koncentruje wy∏àcznie na Êrodkach

smarnych, zdobywajàc niekwestionowanà pozycj´ jednego 

ze Êwiatowych liderów w zakresie badaƒ i rozwoju.

2



FUCHS jest Êwiatowym liderem w zakresie Êrodków smarnych

oszcz´dzajàcych energi´ oraz przyjaznych Êrodowisku. 

Dzi´ki temu FUCHS mo˝e dostarczyç wszechstronnà palet´

rozwiàzaƒ smarowniczych, praktycznie dla ka˝dego 

zastosowania.

FUCHS jest obecny na ca∏ym Êwiecie. Ponad 75 oddzia∏ów

tworzy g´stà sieç smarowniczego „know-how” 

wraz z efektywnà dystrybucjà produktów oraz serwisem.
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Ride

Grupa RIDE to pełna gama produktów Silkolene przeznaczona

do motocykli turystycznych. Je˝eli motocykl jest Twoim 

narz´dziem pracy lub wykorzystujesz go do dalekich podró˝y,

zawsze chcesz mieç pewnoÊç, ˝e Ci´ nie zawiedzie.

Oleje z grupy RIDE gwarantujà najwy˝sze osiàgi 

i niezawodnoÊç Twojej maszyny.

Ride >>



Ride

COMP 4 Najnowszy produkt w gamie COMP 4, wykorzystuje sprawdzonà technologi´ estrów API SG, SH & SJ
10W-30 syntetycznych oraz wysokiej jakoÊci komponenty. Zapewnia szybkà cyrkulacj´ oleju JASO MA2

podczas rozruchu zimnego silnika, doskona∏e smarowanie we wszystkich warunkach 
pracy silnika oraz bezproblemowe dzia∏anie mokrego sprz´g∏a. Zalecany szczególnie 
do wybranych motocykli Honda.

KorzyÊci 
• Dzi´ki zastosowaniu estrów syntetycznych, zapewnia utrzymanie klasy lepkoÊci oleju w trakcie eksploatacji.
• Gwarantuje wysoki stopieƒ zabezpieczenia przed zu˝yciem, czystoÊç t∏oków, pierÊcieni, komory spalania 

oraz Êwiec zap∏onowych, dzi´ki czemu wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç silnika i pozwala na utrzymanie osiàgów.
• Jest odpowiedni do przek∏adni, w których producent przewidzia∏ zastosowanie olejów silnikowych.
• Zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne, szczególnie podczas d∏ugich okresów przestoju. 

COMP 4 Olej na bazie estrów syntetycznych o lepkoÊci SAE 10W-40 o szerokim spektrum API SG, SH & SJ
10W-40 zastosowaƒ. Zapewnia bezproblemowà prac´ zarówno zimà jak i latem, gwarantuje JASO MA2

∏atwy rozruch i szybkie rozgrzewanie silnika oraz zabezpieczenie przed zu˝yciem 
podczas pracy „na zimno”.

KorzyÊci
• Dzi´ki zastosowaniu estrów syntetycznych, zapewnia utrzymanie klasy lepkoÊci oleju w trakcie eksploatacji.
• Gwarantuje wysoki stopieƒ zabezpieczenia przed zu˝yciem, czystoÊç t∏oków, pierÊcieni, komory spalania 

oraz Êwiec zap∏onowych, dzi´ki czemu wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç silnika i pozwala na utrzymanie osiàgów.
• Jest odpowiedni do przek∏adni, w których producent przewidzia∏ zastosowanie olejów silnikowych. 
• Zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne, szczególnie podczas d∏ugich okresów przestoju.

COMP 4 Nowoczesny olej na bazie estrów syntetycznych odpowiadajàcy wymaganiom nowo- API SG, SH & SJ
15W-50 czesnych mocno obcià˝onych silników, ze zintegrowanà lub niezintegrowanà prze- JASO MA2

k∏adnià. COMP 4 15W-50 charakteryzuje si´ wy˝szà lepkoÊcià i zosta∏ opracowany, 
aby zapewniç najwy˝szy poziom zabezpieczenia w wysokich temperaturach otoczenia. 
Gwarantuje utrzymanie klasy lepkoÊciowej oraz zabezpieczenie antykorozyjne 
szczególnie podczas d∏ugich okresów przestoju.

KorzyÊci
• Dzi´ki zastosowaniu estrów syntetycznych, zapewnia utrzymanie klasy lepkoÊci oleju w trakcie eksploatacji.
• Gwarantuje wysoki stopieƒ zabezpieczenia przed zu˝yciem, czystoÊç t∏oków, pierÊcieni, komory spalania 

oraz Êwiec zap∏onowych, dzi´ki czemu wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç silnika i pozwala na utrzymanie osiàgów.
• Jest odpowiedni do przek∏adni, w których producent przewidzia∏ zastosowanie olejów silnikowych. 
• Zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne, szczególnie podczas d∏ugich okresów przestoju.

COMP 4 Przeznaczony szczególnie do silników po tuningu lub w jednostkach eksploatowanych API SG, SH & SJ
20W-50 w goràcym klimacie. Doskona∏a charakterystyka temperaturowo-lepkoÊciowa chroni JASO MA2

wysoko obcià˝one elementy silnika oraz gwarantuje utrzymanie w∏aÊciwego ciÊnienia 
oleju w uk∏adzie oraz odpornoÊç na Êcinanie. Gwarantuje utrzymanie klasy lepko-
Êciowej oraz zabezpieczenie antykorozyjne szczególnie podczas d∏ugich okresów 
przestoju. Mo˝e byç stosowny w silnikach motocykli klasycznych, do których zalecano 
oleje jednosezonowe oraz w silnikach z ∏o˝yskami wa∏eczkowymi. Doskonale sprawdza
si´ równie˝ w silnikach typu V-twin o wi´kszej pojemnoÊci, ch∏odzonych powietrzem. 

KorzyÊci
• Dzi´ki zastosowaniu estrów syntetycznych, zapewnia utrzymanie klasy lepkoÊci oleju w trakcie eksploatacji.
• Gwarantuje wysoki stopieƒ zabezpieczenia przed zu˝yciem, czystoÊç t∏oków, pierÊcieni, komory spalania 

oraz Êwiec zap∏onowych, dzi´ki czemu wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç silnika i pozwala na utrzymanie osiàgów.
• Jest odpowiedni do przek∏adni, w których producent przewidzia∏ zastosowanie olejów silnikowych. 
• Zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne, szczególnie podczas d∏ugich okresów przestoju.

SpecyfikacjeOleje do silników czterosuwowych
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SUPER 4 Dzi´ki zastosowaniu technologii MC-Syn, oleje z grupy FUCHS SILKOLENE SUPER 4 API SF & SG
10W-40 przewy˝szajà konwencjonalne oleje mineralne. Zabezpieczajà silnik i przek∏adni´ JASO MA2

dzi´ki zastosowaniu nowoczesnego pakietu dodatków uszlachetniajàcych. Kombinacja 
detergentów, dyspergentów oraz dodatków odpowiedzialnych za przenoszenie 
du˝ych obcià˝eƒ zapewnia doskona∏à czystoÊç silnika oraz minimalne zu˝ycie 
wspó∏pracujàcych elementów. Zbilansowana mieszanka inhibitorów oraz dodatków 
przeciwzu˝yciowych gwarantuje poprawnà prac´ mokrych sprz´gie∏ i innych 
elementów uk∏adu przeniesienia nap´du.

KorzyÊci
• Do wyboru dwie lepkoÊci oleju.
• Mo˝e byç stosowany we wszystkich motocyklowych silnikach czterosuwowych.
• Dodatki przeciwzu˝yciowe i przenoszàce obcià˝enia zabezpieczajà wa∏ki rozrzàdu i ∏o˝yska. 
• Nowoczesne dodatki uszlachetniajàce oraz wysokiej jakoÊci olej bazowy ograniczajà powstawanie 

szlamów i osadów w silniku.
• Odpowiednia charakterystyka cierna zapewnia precyzyjne dzia∏anie sprz´g∏a.
• Dodatki typu EP (Exterme Pressure) oraz dodatki smarnoÊciowe zapewniajà cichà i p∏ynnà prac´ przek∏adni. 

SUPER 4 Dzi´ki zastosowaniu technologii MC-Syn, oleje z grupy FUCHS SILKOLENE SUPER 4 API SF & SG
20W-50 przewy˝szajà konwencjonalne oleje mineralne. Zabezpieczajà silnik i przek∏adni´ JASO MA2

dzi´ki zastosowaniu nowoczesnego pakietu dodatków uszlachetniajàcych. Kombinacja 
detergentów, dyspergentów oraz dodatków odpowiedzialnych za przenoszenie 
du˝ych obcià˝eƒ zapewnia doskona∏à czystoÊç silnika oraz minimalne zu˝ycie 
wspó∏pracujàcych elementów. Zbilansowana mieszanka inhibitorów oraz dodatków 
przeciwzu˝yciowych gwarantuje poprawnà prac´ mokrych sprz´gie∏ i innych 
elementów uk∏adu przeniesienia nap´du.

KorzyÊci
• Do wyboru dwie lepkoÊci oleju.
• Mo˝e byç stosowany we wszystkich motocyklowych silnikach czterosuwowych.
• Dodatki przeciwzu˝yciowe i przenoszàce obcià˝enia zabezpieczajà wa∏ki rozrzàdu i ∏o˝yska. 
• Nowoczesne dodatki uszlachetniajàce oraz wysokiej jakoÊci olej bazowy ograniczajà powstawanie 

szlamów i osadów w silniku.
• Odpowiednia charakterystyka cierna zapewnia precyzyjne dzia∏anie sprz´g∏a.
• Dodatki typu EP (Exterme Pressure) oraz dodatki smarnoÊciowe zapewniajà cichà i p∏ynnà prac´ przek∏adni.

SUPER 2 INJECTOR Dzi´ki zastosowaniu technologii MC-Syn, FUCHS SILKOLENE SUPER 2 INJECTOR API TC
zapewnia czyste spalanie mieszanki, dzi´ki czemu przeciwdzia∏a powstawaniu  JASO FB
osadów, zapiekaniu pierÊcieni t∏okowych, zanieczyszczeniu Êwiec zap∏onowych oraz
samozap∏onom. SILKOLENE SUPER 2 INJECTOR jest olejem do silników dwusuwowych
i mo˝e byç stosowany zarówno do bezpoÊredniego mieszania z paliwem jak i systemów 
automatycznego dozowania (autolube). Odpowiednio skomponowany sk∏ad oleju 
zawierajàcy sk∏adniki syntetyczne zapewnia ograniczenie tarcia i czyste spalanie 
oraz maksymalnà moc przy jednoczesnym ograniczeniu osadów na t∏okach 
i w uk∏adzie wydechowym.  

KorzyÊci
• Wspomaga utrzymanie czystoÊci w komorze spalania.
• Przeciwdzia∏a zanieczyszczeniu Êwiecy zap∏onowej i samozap∏onom.
• Przeciwdzia∏a zapiekaniu pierÊcieni t∏okowych oraz zatarciu.
• Ogranicza emisj´ spalin (dymienie) JASO FB.
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Ride

SpecyfikacjeOleje do silników czterosuwowych

SpecyfikacjeOleje do silników dwusuwowych



Ride

V-TWIN Wysokiej jakoÊci olej do silników czterosuwowych na bazie technologii MC-Syn JASO MA2
10W-40 przeznaczony do motocykli z silnikami typu V-twin. Zapewnia zabezpieczenie API SG, SH & SJ

nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. CCMC G5

KorzyÊci
• Doskonale zabezpiecza przed zu˝yciem, korozjà i utlenianiem.
• Gwarantuje w∏aÊciwe smarowanie w szerokim zakresie temperatur pracy.
• Pozwala na utrzymanie wysokiego stopnia czystoÊci w silniku.
• Skutecznie chroni najbardziej obcià˝one elementy silnika.

V-TWIN W pe∏ni syntetyczny olej do silników czterosuwowych motocykli Harley Davidson JASO MA2
10W-50 oraz innych marek z silnikami typu V-twin. Dzi´ki zastosowaniu technologii API SG, SH & SJ

Electrosyntec gwarantuje doskona∏e zabezpieczenie oraz osiàgi silnika. Idealnie CCMC G5
sprawdza si´ w najtrudniejszych warunkach pracy.

KorzyÊci
• Zapewnia wybitne zabezpieczenie przed zu˝yciem i utlenianiem.
• Gwarantuje poprawne smarowanie w szerokim spektrum warunków pracy.
• Utrzymuje w czystoÊci komor´ spalania. 
• Skutecznie chroni najbardziej obcià˝one elementy silnika.

V-TWIN Mineralny olej do silników czterosuwowych, przeznaczony do motocykli marki API CF / SJ
20W-50 Harley Davidson oraz innych typu V-twin (konstrukcje europejskie i japoƒskie), 

w których producent zaleca stosowanie tej klasy. Gwarantuje poprawne smarowanie 
w szerokim spektrum warunków pracy.

KorzyÊci
• Zapewnia wybitne zabezpieczenie przed zu˝yciem i utlenianiem.
• Gwarantuje poprawne smarowanie w szerokim spektrum warunków pracy.
• Utrzymuje w czystoÊci komor´ spalania.
• Skutecznie chroni najbardziej obcià˝one elementy silnika.

V-TWIN Olej przek∏adniowy wykorzystujàcy technologi´ syntetycznà. Zapewnia wyjàtkowe API GL5
80W-90 zabezpieczenie przek∏adni w motocyklach marki Harley Davidson oraz innych typu 

V-twin, gdzie zalecany jest produkt tego typu. Gwarantuje ochron´ w szerokim 
zakresie temperatur i w ekstremalnych warunkach pracy.

KorzyÊci
• Zapewnia wyjàtkowà ochron´ przed zu˝yciem, korozjà i utlenianiem.
• Gwarantuje poprawne smarowanie w szerokim spektrum warunków pracy.
• Zapewnia p∏ynnà zmian´ prze∏o˝eƒ.

SpecyfikacjeOleje do silników V-twin
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Skutery

Oleje do motorowerów i skuterów z silnikami dwusuwowymi

i czterosuwowymi.

Skutery >>



Skutery

SCOOT 4 Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu API SG, SH & SJ
10W-40 uzyskania efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów JASO MA2

metalowych. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie
mocy silnika oraz utrzymanie jego osiàgów w d∏ugim okresie. Zapewnia doskona∏à
odpornoÊç na Êcinanie oraz utrzymanie klasy lepkoÊciowej. SCOOT 4 10W-40 
gwarantuje wyjàtkowe zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwzu˝yciowe,  
nawet podczas pracy w ekstremalnych warunkach temperaturowych. 

KorzyÊci
• Technologia Electrosyntec – olej na bazie estrów syntetycznych.
• Utrzymuje lepkoÊç w trakcie eksploatacji.
• Chroni przed korozjà i zu˝yciem.

SCOOT SPORT 4 Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu uzyskania API SG, SH & SJ
5W-40 efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów metalowych. JASO MA2

Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie mocy silnika 
oraz utrzymanie jego osiàgów w d∏ugim okresie. SCOOT SPORT 4 5W-40 zapewnia 
utrzymanie klasy lepkoÊciowej w szerokim zakresie temperatur, zapewnia ochron´ 
antykorozyjnà i przeciwdzia∏a zu˝yciu.

KorzyÊci
• Wyjàtkowa zdolnoÊç do utrzymywania klasy lepkoÊci zapewnia pe∏nà ochron´ w ca∏ym okresie 

eksploatacji pomi´dzy wymianami.
• Jest kompatybilny z katalizatorem spalin, wyd∏u˝ajàc jego ˝ywotnoÊç.
• Niska odparowalnoÊç gwarantuje niskà emisj´ szkodliwych zwiàzków do otoczenia, zwi´ksza ˝ywotnoÊç 

uk∏adu wydechowego, zapewnia niskie zu˝ycie oleju.
• Charakterystyka lepkoÊciowa korzystnie wp∏ywa na zu˝ycie paliwa oraz rozruch zimnego silnika 

latem i zimà.
• Doskonale zabezpiecza przed zu˝yciem i korozjà, ogranicza tarcie, dzi´ki temu pozwala na utrzymanie 

osiàgów i wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci silnika.

SCOOT 2 Dzi´ki zastosowaniu technologii MC-Syn, FUCHS SILKOLENE SCOOT 2 zapewnia API TC
doskona∏e zabezpieczenie przed zu˝yciem, szczególnie w silnikach motorowerów JASO FC 
i skuterów. Specjalnie opracowana receptura przeciwdzia∏a powstawaniu osadów 
w komorze spalania, zapiekaniu pierÊcieni t∏okowych, zanieczyszczeniu Êwiecy 
zap∏onowej i samozap∏onom. SCOOT 2 zawiera niskopopio∏owe dodatki uszlache-
tniajàce, a wyjàtkowa technologia syntetyczna gwarantuje utrzymanie czystoÊci 
wewnàtrz silnika. 

KorzyÊci
• Wspomaga utrzymanie czystoÊci w komorze spalania.
• Przeciwdzia∏a zanieczyszczeniu Êwiecy zap∏onowej i samozap∏onom.
• Chroni przed zapiekaniem pierÊcieni t∏okowych i zatarciu t∏oka.
• Odpowiada klasie jakoÊci JASO FC – Low smoke formula.

SCOOT SPORT 2 Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu uzyskania JASO FC / FD
efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów metalowych.  ISO L-EGD
Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie mocy silnika API TC
oraz utrzymanie jego osiàgów w d∏ugim okresie. Nowoczesna receptura oleju do 
silników dwusuwowych ogranicza zu˝ycie elementów silnika, przeciwdzia∏a zapiekaniu 
pierÊcieni t∏okowych, osadom na Êwiecy zap∏onowej i samozap∏onom.

KorzyÊci
• Ogranicza tarcie i zu˝ycie silnika.
• Pozwala na utrzymanie mocy silnika na najwy˝szym poziomie.
• Doskonale zabezpiecza przed zapiekaniem pierÊcieni t∏okowych, zanieczyszczeniu Êwiecy zap∏onowej.
• Dzi´ki specjalnej recepturze, ulega czystemu spaleniu.

SpecyfikacjeOleje do silników czterosuwowych

SpecyfikacjeOleje do silników dwusuwowych
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PRO SCOOT Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu uzyskania API TC
efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów metalowych. JASO FC / FD
Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie mocy silnika ISO L-EGD
oraz utrzymanie jego osiàgów w d∏ugim okresie. Specjalna estrowa receptura, 
zapewnia czyste spalanie, ogranicza tarcie i zu˝ycie oraz utrzymanie optymalnej 
mocy silnika.

KorzyÊci
• Wysoka wytrzyma∏oÊç filmu smarnego.
• Doskona∏e zabezpieczenie przed zu˝yciem wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç silnika.
• Bardzo niska zawartoÊç popio∏ów zapewnia czyste spalanie.
• Niska emisja szkodliwych zwiàzków wynikajàca ze spalania oleju zmniejsza negatywne oddzia∏ywanie 

na Êrodowisko naturalne. 

SCOOTER SCOOTER GEAR OIL 80W-90 jest doskona∏ym rozwiàzaniem dla wszystkich skuterów, API GL4
GEAR OIL w których producent zaleca zastosowanie oleju o lepkoÊci SAE 80W-90 lub SAE 

85W-90. Jest dost´pny w ∏atwym do u˝ycia opakowaniu o pojemnoÊci 125 ml.

KorzyÊci
• Ogranicza zu˝ycie i nie wp∏ywa niekorzystnie na uszczelnienia.
• Ogranicza straty mocy wynikajàce z tarcia.
• Zapewnia wyjàtkowe smarowanie i efektywnà prac´ przek∏adni, jednoczeÊnie redukujàc ha∏as.
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Skutery

SpecyfikacjeOleje do silników dwusuwowych

SpecyfikacjeOleje przek∏adniowe
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Off-road, quady

Bazujàc na wieloletnich doÊwiadczeniach zebranych wÊród 

wiodàcych zespo∏ów motocrossowych, opracowano produkty

spełniajàce najwy˝sze wymagania, najbardziej obcià˝onych

maszyn.

Receptury olejów do silników dwusuwowych oraz czterosuwowych 

zapewniajà doskona∏e zabezpieczenie i najwy˝sze osiàgi.

Off-road, quady >>
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Off-road,  quady

PRO 4 SX Olej opracowany w technologii estrów syntetycznych, sprawdzony w najtrudniejszych API SG, SH & SJ
10W-40 warunkach podczas wyÊcigów. Wykorzystuje zaawansowanà technologi´ przeciw- CCMC G4

dzia∏ajàcà zu˝yciu w najbardziej obcià˝onych silnikach czterosuwowych motocykli JASO MA2
typu off-road. Zastosowanie estrowych olejów bazowych oraz technologii wykorzy-
stywanej w smarowaniu silników odrzutowych gwarantuje utrzymanie wyjàtkowo 
silnego filmu smarnego w porównaniu ze standardowymi olejami mineralnymi lub 
olejami na bazie PAO.

KorzyÊci
• Gwarantuje czystoÊç wewnàtrz silnika z uwagi na doskona∏e w∏aÊciwoÊci myjàce.
• Testy oleju przeprowadzone w ekstremalnych warunkach, równie˝ na torach wyÊcigowych, wykazujà 

znaczne zwi´kszenie mocy silnika.
• Bardzo silny film smarny ogranicza tarcie i zu˝ycie, zapewniajàc niezawodnoÊç i ˝ywotnoÊç smarowanych 

elementów.
• Bardzo dobrze chroni t∏oki i tuleje cylindrowe oraz krzywki wa∏ków rozrzàdu i ∏o˝yska.
• Jest bardzo odporny na Êcinanie ponadto utrzymuje klas´ lepkoÊci i zapewnia p∏ynnà prac´ przek∏adni.

PRO 4 SX Olej opracowany w technologii estrów syntetycznych, sprawdzony w najtrudniejszych API SG, SH & SJ
15W-50 warunkach podczas wyÊcigów. Wykorzystuje zaawansowanà technologi´ przeciw- CCMC G4

dzia∏ajàcà zu˝yciu w najbardziej obcià˝onych silnikach czterosuwowych motocykli JASO MA2
typu off-road. Zastosowanie estrowych olejów bazowych oraz technologii wykorzy-
stywanej w smarowaniu silników odrzutowych gwarantuje utrzymanie wyjàtkowo 
silnego filmu smarnego w porównaniu ze standardowymi olejami mineralnymi lub 
olejami na bazie PAO.

KorzyÊci
• Gwarantuje czystoÊç wewnàtrz silnika z uwagi na doskona∏e w∏aÊciwoÊci myjàce.
• Testy oleju przeprowadzone w ekstremalnych warunkach, równie˝ na torach wyÊcigowych, wykazujà 

znaczne zwi´kszenie mocy silnika.
• Bardzo silny film smarny ogranicza tarcie i zu˝ycie, zapewniajàc niezawodnoÊç i ˝ywotnoÊç smarowanych 

elementów.
• Bardzo dobrze chroni t∏oki i tuleje cylindrowe oraz krzywki wa∏ków rozrzàdu i ∏o˝yska.
• Jest bardzo odporny na Êcinanie ponadto utrzymuje klas´ lepkoÊci i zapewnia p∏ynnà prac´ przek∏adni.

COMP 4 SX Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu uzyskania API SG, SH & SJ
10W-40 efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów metalowych.  JASO MA2

Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie mocy silnika 
oraz utrzymanie jego osiàgów w d∏ugim okresie. Wyjàtkowa zdolnoÊç do utrzymy-
wania klasy lepkoÊci gwarantuje zabezpieczenie silnika i przek∏adni. Estry syntetyczne 
znacznie ograniczajà tarcie i zu˝ycie obcià˝onych powierzchni zarówno podczas 
pracy w wysokich temperaturach jak i po rozruchu na zimno. 

KorzyÊci
• Technologia estrów syntetycznych gwarantuje utrzymanie klasy lepkoÊci.
• Zapewnia wysoki stopieƒ zabezpieczenia przed zu˝yciem dla wysoko obcià˝onych elementów, ponadto 

gwarantuje czystoÊç t∏oków, pierÊcieni, komory spalania i Êwiec zap∏onowych przez co wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç 
silnika.

• Zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne nawet podczas d∏ugich okresów przestoju. 

SUPER 4 SX Zastosowanie technologii MC-Syn w gamie FUCHS SILKOLENE SUPER 4 gwarantuje API SF & SG
10W-40 lepsze zabezpieczenie silnika i przek∏adni ni˝ standardowe oleje mineralne, od roz- JASO MA2

ruchu do uzyskania pe∏nej mocy. Detergenty, dyspergenty i dodatki przenoszàce 
obcià˝enia zapewniajà wyjàtkowà czystoÊç silnika i minimalne zu˝ycie pracujàcych 
elementów. Zbilansowana mieszanka inhibitorów i dodatków przeciwzu˝yciowych 
zapewnia prawid∏owà prace mokrych sprz´gie∏ i innych elementów przeniesienia 
nap´du. 

KorzyÊci
• Mo˝e byç stosowany we wszystkich czterosuwowych silnikach motocykli.
• Dodatki przeciwzu˝yciowe gwarantujà zabezpieczenie wa∏ków rozrzàdu i ∏o˝ysk.
• Inhibitory i wysokiej jakoÊci oleje bazowe minimalizujà powstawanie szlamów i innych osadów w silniku.

SpecyfikacjeOleje do silników czterosuwowych
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QUAD ATV W pe∏ni syntetyczny olej do silników czterosuwowych wszystkich nowoczesnych API SG, SH, SJ & SL
5W-40 Quadów i ATV na bazie technologii Electrosyntec. Gwarantuje zabezpieczenie  CCMC G4 & G5

silników od uruchomienia a˝ do osiàgni´cia pe∏nej mocy w szerokim zakresie 
temperatur otoczenia. Gwarantuje utrzymanie klasy lepkoÊciowej, zapewnia  
utrzymanie osiàgów w ca∏ym okresie pomi´dzy wymianami. 

KorzyÊci
• Technologia Electrosyntec.
• Utrzymuje silnik w czystoÊci.  
• Zabezpiecza przed zu˝yciem i korozjà.

QUAD ATV FUCHS SILKOLENE QUAD ATV 10W-40 w technologii MC-Syn znacznie przewy˝sza API SF & SG
10W-40 konwencjonalne oleje mineralne. Dzi´ki nowoczesnym dodatkom uszlachetniajàcym JASO MA2

zabezpiecza silnik od momentu uruchomienia a˝ do uzyskania pe∏nej mocy. 
Detergenty, dyspergenty i dodatki antykorozyjne zapewniajà doskona∏à czystoÊç 
silnika i minimalne zu˝ycie pracujàcych elementów. 

KorzyÊci
• Technologia MC-Syn.
• Utrzymuje silnik w czystoÊci.
• Przeciwdzia∏a zu˝yciu i korozji.

PRO 2 SX Opracowany specjalnie do dwusuwowych silników motocykli wyÊcigowych. PRO 2 SX 
zosta∏ skomponowany przy u˝yciu estrów syntetycznych zapewniajàcych doskona∏e 
zabezpieczenie przed zatarciem. DoÊwiadczenia z torów wyÊcigowych zebrane podczas
ró˝nych imprez sportowych, wykaza∏y ˝e PRO 2 SX jest jednym z niewielu olejów, 
które zapewniajà wyczynowym silnikom wyjàtkowe zabezpieczenie dzi´ki zdolno-
Êciom do przenoszenia najwy˝szych obcià˝eƒ oraz ochronie przed powstawaniem 
zanieczyszczeƒ w komorze spalania. Dzi´ki temu mo˝liwe jest pe∏ne wykorzystanie 
mocy nawet w przypadku niewielkiego udzia∏u oleju w paliwie. 

Niektóre oleje mogà spe∏niç wymagania silników wyÊcigowych jedynie kosztem 
czystoÊci silnika. PRO 2 SX zapewnia szczególne zabezpieczenie przed zapiekaniem 
pierÊcieni t∏okowych i zanieczyszczeniu Êwiecy zap∏onowej, co pozwala na utrzymanie 
osiàgów silnika na najwy˝szym poziomie. Odpowiednie dodatki przeciwdzia∏ajà 
zaklejaniu przepustnicy podczas pracy przy du˝ej wilgotnoÊci powietrza, co ma 
miejsce w przypadku niektórych gaêników wyczynowych.

KorzyÊci
• Wyjàtkowy, w 100% oparty na estrach syntetycznych.
• Zapewnia doskona∏e osiàgi i zabezpieczenie silnika.
• Âwietnie przenosi obcià˝enia.

COMP 2 PLUS SX COMP 2 PLUS SX jest w pe∏ni syntetycznym olejem do nowoczesnych, dwusuwowych JASO FC / FD
silników wyczynowych, zarówno ch∏odzonych powietrzem jak i cieczà. Jest zalecany ISO L-EGD
szczególnie do silników wyposa˝onych w system Power Valve. COMP 2 PLUS SX API TC
ulega czystemu spaleniu i gwarantuje brak osadów i szlamów w silniku.  

KorzyÊci
• Bardzo wytrzyma∏y film smarny.
• Doskona∏e zabezpieczenie przed zu˝yciem pozwala na zwi´kszenie ˝ywotnoÊci.
• Dodatki uszlachetniajàce o ma∏ej zawartoÊci popio∏ów gwarantujà czyste spalanie.

Off-road, quady

SpecyfikacjeQuady

SpecyfikacjeOleje do silników dwusuwowych



Off-road, quady

COMP 2 Comp 2 zosta∏ opracowany w Technologii Electrosyntec, która wykorzystuje si∏y API TC
adhezji elektrostatycznej, w celu uzyskania efektu przywierania czàsteczek oleju JASO FC/FD
do nara˝onych na tarcie elementów metalowych. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej ISO L-EGD
technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie mocy silnika oraz utrzymanie jego osiàgów 
w d∏ugim okresie. Comp 2 jest przyjazny dla Êrodowiska. Zapobiega zapiekaniu 
pierÊcieni t∏okowych i zatarciu t∏oka, a tak˝e zanieczyszczeniu Êwiecy zap∏onowej. 

KorzyÊci
• Zapobiega tworzeniu osadów.
• Przeciwdzia∏a zanieczyszczeniu Êwiecy zap∏onowej.
• Gwarantuje utrzymanie mocy silnika na najwy˝szym poziomie.
• Gwarantuje maksymalne zabezpieczenie przed zu˝yciem.
• Przeciwdzia∏a samozap∏onom. 
• Jest przyjazny dla Êrodowiska.

SUPER 2 SX Receptura oparta na bazie oleju mineralnego z dodatkiem oleju syntetycznego API TC
pozwalajàce na obni˝enie tarcia oraz utrzymanie osiàgów silnika na najwy˝szym JASO FB
poziomie. SUPER 2 SX ulega czystemu spaleniu, nie tworzy osadów na t∏oku 
i w uk∏adzie wydechowym. Zawiera pakiet dodatków niskopopio∏owych oraz 
specjalnie dobrane oleje syntetyczne zapewniajàce ograniczenie zu˝ycia i wyd∏u-
˝enie ˝ywotnoÊci wspó∏pracujàcych elementów. Ponadto chroni przed powstawa-
niem osadów na Êwiecy zap∏onowej i osadami w komorze spalania.
SUPER 2 SX nie zawiera alkoholi ani rozcieƒczalników naftowych, dlatego mo˝e 
byç bezpiecznie sk∏adowany nawet w wysokich temperaturach otoczenia 
ze wzgl´du na wysokà temperatur´ zap∏onu. 

KorzyÊci
• Utrzymuje w czystoÊci komor´ spalania.
• Przeciwdzia∏a zanieczyszczeniu Êwiecy zap∏onowej i samozap∏onom.
• Przeciwdzia∏a zapiekaniu pierÊcieni t∏okowych i zatarciu t∏oka.
• Low smoke Formula (JASO FB).

SpecyfikacjeOleje do silników dwusuwowych
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Race

Grupa RACE została opracowana z myÊlà o profesjonalnym 

zastosowaniu w motocyklach wyÊcigowych. Wiedza i wieloletnie

doÊwiadczenie oparte na wspó∏pracy z producentami motocykli 

i zespołami wyÊcigowymi zaowocowa∏y powstaniem olejów 

o najwy˝szych parametrach, gwarantujàcych najwy˝sze osiàgi.

Race >>
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PRO 4 ENERGY PRO 4 ENERGY 10W-30 zosta∏ opracowany we wspó∏pracy z wiodàcymi, japoƒskimi JASO MA
10W-30 producentami motocykli. Najnowsza, prze∏omowa receptura oleju zapewnia ogra- API SJ

niczenie zu˝ycia paliwa, zwi´kszenie wydajnoÊci silnika, popraw´ pracy mokrego 
sprz´g∏a oraz doskona∏e zabezpieczenie silnika i przek∏adni. PRO 4 Energy 10W-30 
zapewnia szybkà cyrkulacj´ oleju po rozruchu na zimno i doskona∏e smarowanie 
nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. 

KorzyÊci
• Zapewnia skutecznà ochron´ t∏oków, cylindrów, wa∏ków rozrzàdu i ∏o˝ysk nawet podczas rozruchu 

na zimno.
• Dzi´ki wysokiej zawartoÊci detergentów zapewnia czystoÊç wewnàtrz silnika, utrzymujàc jego osiàgi 

na najwy˝szym poziomie. Zastosowane najwy˝szej jakoÊci oleje bazowe z grupy III zapewniajà zmniej-
szone odparowanie i redukcj´ zu˝ycia oleju.

• Niezale˝ne badania przeprowadzone na hamowni potwierdzi∏y zwi´kszenie mocy silnika nawet o 6% 
w porównaniu z olejami o lepkoÊci SAE 5W-40 i 10W-40 oraz redukcj´ zu˝ycia paliwa Êrednio o 10%. 

PRO 4 Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu uzy- JASO MA2* 
10W-60 skania efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów API SG, SH & SJ

metalowych. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie CCMC G5
mocy silnika oraz utrzymanie w∏aÊciwej lepkoÊci oleju w ca∏ym okresie eksploatacji. 
Jest odpowiedni do mocno zmodyfikowanych silników. Sprawdzony podczas wyÊcigów, 
zapewnia wyjàtkowà ochron´ przed zu˝yciem i tarciem w ekstremalnych tempera-
turach. 

KorzyÊci
• Wykorzystuje estry syntetyczne stosowane w przemyÊle lotniczym, zapewniajàc doskona∏e zabezpieczenie 

przed zu˝yciem w szerokim zakresie temperatur pracy.
• Zapewnia skutecznà ochron´ t∏oków, cylindrów, wa∏ków rozrzàdu i ∏o˝ysk, nawet podczas rozruchu 

na zimno.
• Doskona∏a stabilnoÊç termiczna i odpornoÊç na Êcinanie zapewniajà utrzymanie w∏aÊciwej klasy lepkoÊci 

w ca∏ym okresie pomi´dzy wymianami, a wytrzyma∏y film smarny ogranicza tarcie i zu˝ycie.
• Znaczny udzia∏ detergentów gwarantuje czystoÊç wewnàtrz silnika oraz utrzymanie jego wydajnoÊci 

na najwy˝szym poziomie.
• Unikalna receptura oleju gwarantuje szybkie uwalnianie p´cherzyków powietrza, przeciwdzia∏ajàc 

powstawaniu miejsc o ograniczonym smarowaniu.   
• Testy na hamowni oraz podczas wyÊcigów potwierdzajà znaczny przyrost mocy. *w przygotowaniu

PRO 4 Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu uzy- JASO MA2
10W-30 skania efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów API SG, SH & SJ

metalowych. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´ksze- CCMC G5
nie mocy silnika oraz utrzymanie w∏aÊciwej lepkoÊci oleju w ca∏ym okresie eksploatacji. 
Jest odpowiedni do mocno zmodyfikowanych silników. Sprawdzony podczas wyÊci-
gów, zapewnia wyjàtkowà ochron´ przed zu˝yciem i tarciem w ekstremalnych
temperaturach.

KorzyÊci
• Wykorzystuje estry syntetyczne stosowane w przemyÊle lotniczym, zapewniajàc doskona∏e zabezpieczenie 

przed zu˝yciem w szerokim zakresie temperatur pracy.
• Zapewnia skutecznà ochron´ t∏oków, cylindrów, wa∏ków rozrzàdu i ∏o˝ysk, nawet podczas rozruchu 

na zimno.
• Doskona∏a stabilnoÊç termiczna i odpornoÊç na Êcinanie zapewniajà utrzymanie w∏aÊciwej klasy lepkoÊci 
w ca∏ym okresie pomi´dzy wymianami, a wytrzyma∏y film smarny ogranicza tarcie i zu˝ycie.

• Znaczny udzia∏ detergentów gwarantuje czystoÊç wewnàtrz silnika oraz utrzymanie jego wydajnoÊci 
na najwy˝szym poziomie.

• Unikalna receptura oleju gwarantuje szybkie uwalnianie p´cherzyków powietrza, przeciwdzia∏ajàc 
powstawaniu miejsc o ograniczonym smarowaniu.  

• Testy na hamowni oraz podczas wyÊcigów potwierdzajà znaczny przyrost mocy.

SpecyfikacjeOleje do silników czterosuwowych
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PRO 4 Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu JASO MA2
10W-40 uzyskania efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów API SG, SH & SJ

metalowych. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie CCMC G5
mocy silnika oraz utrzymanie w∏aÊciwej lepkoÊci oleju w ca∏ym okresie eksploatacji. 
Jest odpowiedni do mocno zmodyfikowanych silników. Sprawdzony podczas wyÊci-
gów, zapewnia wyjàtkowà ochron´ przed zu˝yciem i tarciem w ekstremalnych 
temperaturach.

KorzyÊci
• Wykorzystuje estry syntetyczne stosowane w przemyÊle lotniczym, zapewniajàc doskona∏e zabezpieczenie 

przed zu˝yciem w szerokim zakresie temperatur pracy.
• Zapewnia skutecznà ochron´ t∏oków, cylindrów, wa∏ków rozrzàdu i ∏o˝ysk, nawet podczas rozruchu 

na zimno.
• Doskona∏a stabilnoÊç termiczna i odpornoÊç na Êcinanie zapewniajà utrzymanie w∏aÊciwej klasy lepkoÊci 

w ca∏ym okresie pomi´dzy wymianami, a wytrzyma∏y film smarny ogranicza tarcie i zu˝ycie.
• Znaczny udzia∏ detergentów gwarantuje czystoÊç wewnàtrz silnika oraz utrzymanie jego wydajnoÊci 

na najwy˝szym poziomie.
• Unikalna receptura oleju gwarantuje szybkie uwalnianie p´cherzyków powietrza, przeciwdzia∏ajàc 

powstawaniu miejsc o ograniczonym smarowaniu.
• Testy na hamowni oraz podczas wyÊcigów potwierdzajà znaczny przyrost mocy.

PRO 4 Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu uzyska- JASO MA2
15W-50 nia efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów meta- API SG, SH & SJ

lowych. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie mocy CCMC G5
silnika oraz utrzymanie w∏aÊciwej lepkoÊci oleju w ca∏ym okresie eksploatacji. Jest 
odpowiedni do mocno zmodyfikowanych silników. Sprawdzony podczas wyÊcigów, 
zapewnia wyjàtkowà ochron´ przed zu˝yciem i tarciem w ekstremalnych tempera-
turach.

KorzyÊci
• Wykorzystuje estry syntetyczne stosowane w przemyÊle lotniczym, zapewniajàc doskona∏e zabezpieczenie 

przed zu˝yciem w szerokim zakresie temperatur pracy.
• Zapewnia skutecznà ochron´ t∏oków, cylindrów, wa∏ków rozrzàdu i ∏o˝ysk, nawet podczas rozruchu 

na zimno.
• Doskona∏a stabilnoÊç termiczna i odpornoÊç na Êcinanie zapewniajà utrzymanie w∏aÊciwej klasy lepkoÊci 

w ca∏ym okresie pomi´dzy wymianami, a wytrzyma∏y film smarny ogranicza tarcie i zu˝ycie.
• Znaczny udzia∏ detergentów gwarantuje czystoÊç wewnàtrz silnika oraz utrzymanie jego wydajnoÊci 

na najwy˝szym poziomie.
• Unikalna receptura oleju gwarantuje szybkie uwalnianie p´cherzyków powietrza, przeciwdzia∏ajàc 

powstawaniu miejsc o ograniczonym smarowaniu.
• Testy na hamowni oraz podczas wyÊcigów potwierdzajà znaczny przyrost mocy.

PRO 4 PLUS Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu uzyska- CCMC G5
5W-40 nia efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów meta- API SG, SH & SJ

lowych. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie mocy JASO MA2
silnika oraz utrzymanie w∏aÊciwej lepkoÊci oleju w ca∏ym okresie eksploatacji. Jest 
przeznaczony g∏ównie do motocykli wyÊcigowych oraz drogowych po tuningu. 
Zastosowanie specjalnych estrów syntetycznych zapewnia wyjàtkowo wytrzyma∏y 
film smarny oraz zabezpieczenie pracujàcych elementów we wszystkich tempera-
turach otoczenia. Zosta∏ przetestowany podczas wyÊcigów Superbike w Anglii jak 
i na imprezach mi´dzynarodowych. 

KorzyÊci
• Wysoki wska   ênik lepkoÊci, wyjàtkowa odpornoÊç na Êcinanie oraz wysoka stabilnoÊç termiczna gwarantujà 

w∏aÊciwe zabezpieczenie silnika, równie˝ po tuningu i znacznych modyfikacjach.
• Wysoka zawartoÊç detergentów zapewnia utrzymanie silnika w czystoÊci, dzi´ki czemu jego osiàgi nie 

ulegajà pogorszeniu w trakcie eksploatacji. 
• Unikalna receptura oleju gwarantuje szybkie uwalnianie p´cherzyków powietrza, przeciwdzia∏ajàc 

powstawaniu miejsc o ograniczonym smarowaniu.   

Race

SpecyfikacjeOleje do silników czterosuwowych
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PRO 4 PLUS Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu uzyska- CCMC G5
10W-50 nia efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów meta- API SG, SH & SJ

lowych. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie mocy JASO MA2
silnika oraz utrzymanie w∏aÊciwej lepkoÊci oleju w ca∏ym okresie eksploatacji. Jest
przeznaczony g∏ównie do motocykli wyÊcigowych oraz drogowych po tuningu.
Zastosowanie specjalnych estrów syntetycznych zapewnia wyjàtkowo wytrzyma∏y
film smarny oraz zabezpieczenie pracujàcych elementów we wszystkich temperatu-
rach otoczenia. Zosta∏ przetestowany podczas wyÊcigów Superbike w Anglii jak
i na imprezach mi´dzynarodowych.

KorzyÊci
• Wysoki wskaênik lepkoÊci, wyjàtkowa odpornoÊç na Êcinanie oraz wysoka stabilnoÊç termiczna gwaran-

tujà w∏aÊciwe zabezpieczenie silnika, równie˝ po tuningu i znacznych modyfikacjach.
• Wysoka zawartoÊç detergentów zapewnia utrzymanie silnika w czystoÊci, dzi´ki czemu jego osiàgi nie 

ulegajà pogorszeniu w trakcie eksploatacji. 
• Unikalna receptura oleju gwarantuje szybkie uwalnianie p´cherzyków powietrza, przeciwdzia∏ajàc 

powstawaniu miejsc o ograniczonym smarowaniu.   

PRO R FUCHS SILKOLENE PRO R 0W-20 to zupe∏nie nowe podejÊcie do techniki smarowania Wy∏àcznie do profesjo-
0W-20 silników wyczynowych. Utrata mocy spowodowana przez tarcie i opory przep∏ywu nalnych zastosowaƒ 

oleju majà istotny wp∏yw na osiàgi silnika. Dzi´ki zastosowaniu niskiej lepkoÊci w motocyklach wyczy-
SAE 0W-20 oraz syntetycznych olejów bazowych znacznie ograniczono opory prze- nowych.
p∏ywu i zapewniono utworzenie wytrzyma∏ego filmu smarnego, który chroni przed 
zu˝yciem wszystkie pracujàce elementy. Specjalnie opracowane modyfikatory tarcia, 
których dzia∏anie opiera si´ na adhezji elektrostatycznej ograniczajà tarcie w kluczo-
wych miejscach silnika i uk∏adu przeniesienia nap´du, pozwalajàc na odzyskanie 
traconej dotychczas mocy. 

KorzyÊci
• Nowoczesna technologia syntetyczna.
• ELECTROSYNTEC TECHNOLOGY – uwalnia ukrytà moc.

COMP 2 PLUS Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu uzyska- JASO FC / FD
nia efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów meta- ISO L-EGD
lowych. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie API TC 
mocy silnika w ca∏ym okresie eksploatacji. Ogranicza tarcie i zu˝ycie pracujàcych 
elementów. Ulega czystemu spaleniu, dzi´ki czemu zapewnia czystoÊç wewnàtrz 
silnika oraz utrzymanie osiàgów na najwy˝szym poziomie. 

KorzyÊci
• Bardzo wytrzyma∏y film smarny.
• Doskona∏e zabezpieczenie przed zu˝yciem gwarantuje wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci silnika.
• Technologia niskopopio∏owa zapewnia czyste spalanie.

PRO 2 Technologia Electrosyntec wykorzystuje si∏y adhezji elektrostatycznej, w celu uzy- CIK FIA HOMOLOGATED
skania efektu przywierania czàsteczek oleju do nara˝onych na tarcie elementów 
metalowych. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii mo˝liwe jest zwi´kszenie 
mocy silnika w ca∏ym okresie eksploatacji. DoÊwiadczenia zebrane podczas imprez 
sportowych rangi mi´dzynarodowej wykaza∏y, ˝e PRO 2 jest jednym z niewielu ole-
jów przeznaczonych do silników wyczynowych, który zapewnia doskona∏e zdolnoÊci 
przenoszenia najwy˝szych obcià˝eƒ, jednoczeÊnie zapewniajàc czystoÊç wewnàtrz 
silnika i najwy˝sze osiàgi. Dzi´ki wykorzystaniu technologii lotniczej, gwarantuje 
doskona∏e smarowanie i zabezpieczenie silnika z uwagi na zdolnoÊç utrzymania 
stabilnego i wytrzyma∏ego filmu smarnego w wysokich temperaturach i przy du˝ych 
obcià˝eniach, charakterystycznych dla imprez sportowych. 

KorzyÊci
• W pe∏ni syntetyczny olej na bazie estrów do silników dwusuwowych.
• Gwarantuje wyjàtkowe zabezpieczenie.
• Doskonale przenosi obcià˝enia i zabezpiecza przed zu˝yciem.
• Utrzymuje silnik w czystoÊci.

SpecyfikacjeOleje do silników czterosuwowych

SpecyfikacjeOleje do silników dwusuwowych
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PRO KR2 PRO KR2 ∏àczy w sobie doskona∏e zabezpieczenie przed zu˝yciem charakterystyczne CIK FIA HOMOLOGATED
dla oleju rycynowego oraz technologi´ syntetycznà, zapewniajàc wyjàtkowe osiàgi 
i utrzymanie mocy silnika oraz niezawodnoÊç. 

KorzyÊci
• Doskona∏e zabezpieczenie przed zu˝yciem.
• Mieszanka oleju rycynowego z syntetycznym.

CASTORENE CASTORENE R40S & R50S zosta∏y wyprodukowane na bazie olejów rycynowych z dodatkiem olejów syntetycz-
nych, które zwi´kszajà wytrzyma∏oÊç filmu smarnego oraz przeciwdzia∏ajà zatarciu. Zawarte w oleju dodatki 
syntetyczne majà istotny wp∏yw na popraw´ w∏asnoÊci Êrodków smarnych bazujàcych na olejach roÊlinnych, 
poniewa˝ minimalizujà ryzyko zag´szczania si´ oleju i powstawania laków. 

KorzyÊci
• Inhibitory wykorzystywane w przemyÊle lotniczym zapewniajà stabilnoÊç i odpornoÊç na utlenianie, co potwierdzono podczas 

testów laboratoryjnych oraz imprez sportowych.
• Zag´szczanie oleju i powstawanie laków zosta∏o znacznie zredukowane, równie˝ w silnikach nara˝onych na prac´ w ekstremalnie 

wysokich temperaturach, dzi´ki czemu mogà byç stosowane d∏u˝ej ni˝ standardowe oleje rycynowe. 
• W pe∏ni rozpuszczalne w paliwach na bazie alkoholu. Idealnie nadaje si´ do stosowania w silnikach wyczynowych ch∏odzonych 

powietrzem i cieczà pracujàcych na paliwach na bazie metanolu. 

PRO CHAIN Ârodek smarny do ∏aƒcucha na bazie oleju syntetycznego, zapewniajàcy przejrzysty, czysty, cienki i przyczepny 
i film smarny. Je˝eli jest stosowany zgodnie z zaleceniami przylega do ∏aƒcucha i nie zanieczyszcza pozosta∏ych
elementów motocykla. Zawiera mikroczàstki sta∏ego Êrodka smarnego oraz olej syntetyczny w celu zapewniania
najlepszego smarowania. 

KorzyÊci
• PRO CHAIN doskonale chroni przed korozjà, jest odporny obcià˝enia udarowe, wysokà temperatur´ i najwy˝sze obcià˝enia 

charakterystyczne dla pracy w motocyklach wyÊcigowych.
• Dzi´ki najnowszej technologii syntetycznej PRO CHAIN dociera szybciej do wszystkich elementów ∏aƒcucha ni˝ konwencjonalne 

produkty, ponadto pozostawia znacznie cieƒszy film smarny przy jednoczesnym zapewnieniu równie wytrzyma∏ego zabezpieczenia
przed zu˝yciem. Szybko tworzy w pe∏ni wydajny film smarny, dlatego mo˝e byç stosowany pomi´dzy wyÊcigami.

PRO BOOST PRO BOOST to unikalna mieszanina syntetycznych sk∏adników organicznych o niskiej toksycznoÊci. Redukuje
zu˝ycie cylindra w górnym zwrotnym punkcie t∏oka i ulega czystemu spaleniu. Nie pozostawia osadów
w komorze spalania. Zastosowanie PRO BOOST jako dodatku do benzyny zagwarantuje utrzymanie w czystoÊci
zarówno uk∏adów wtryskowych jak i gaêników. Ogranicza samozap∏ony i poprawia przyspieszenie. Chroni 
przed korozjà uk∏ad paliwowy. Zastosowanie PRO BOST nie powoduje koniecznoÊci zmiany ustawieƒ sk∏adu 
mieszanki w silnikach gaênikowych. Jest w pe∏ni kompatybilny z wszystkimi rodzajami benzyny i nie wp∏ywa 
negatywnie na przewody i filtry paliwowe.  

KorzyÊci
• Jest kompatybilny z katalizatorami spalin.
• Nie zawiera o∏owiu ani aniliny stanowiàcych zagro˝enie zarówno dla u˝ytkownika jak i Êrodowiska naturalnego. Ponadto, dodanie

do paliwa PRO BOOST zapewnia pe∏niejsze spalanie i dzi´ki temu zmniejszonà emisj´ szkodliwych zwiàzków spalin, szczególnie 
tlenków w´gla.

• Poprawia przyspieszenie i u∏atwia rozruch zimnego silnika. 
• Nie wp∏ywa negatywnie na katalizator spalin.

PRO RSF 2.5, 5, Unikalna receptura zawierajàca dodatki olejów syntetycznych obni˝ajàcymi tarcie oraz dodatki przeciwpienne 
7.5, 10 & 15 i przeciwzu˝yciowe zapewniajà p∏ynnà i przewidywalnà prac´ zawieszenia oraz d∏ugà ˝ywotnoÊç uszczelnieƒ. 

KorzyÊci 
• Stabilny termicznie, zapewnia wyjàtkowe parametry pracy w amortyzatorach nape∏nianych powietrzem, azotem i argonem. Ró˝ne    

klasy oleju mogà byç ze sobà mieszane w celu dopasowania charakterystyki zawieszenia do indywidualnych potrzeb u˝ytkownika.
• Ró˝ne klasy lepkoÊci oleju 2.5wt, 5wt, 7.5wt, 10wt, 15wt pozwalajà na stosowanie w ka˝dym klimacie jak równie˝ podczas zawodów

sportowych. 
• Dzi´ki wysokiemu wskaênikowi lepkoÊci eliminuje efekt zanikania t∏umienia, charakterystycznemu dla pracy w wysokich temperaturach

Race

SpecyfikacjeOleje do silników dwusuwowych

Smary do ∏aƒcucha

Dodatki do paliw

Oleje amortyzatorowe



Race

02 & 05 Dzi´ki wykorzystaniu najnowszej technologii syntetycznej w FUCHS SILKOLENE opracowano oleje amortyzato-
SYNTHETIC rowe do profesjonalnych zastosowaƒ w motocyklach wyÊcigowych. Zawiera specjalne dodatki przeciwpienne 
FORK OIL i przeciwzu˝yciowe, zapewniajàc najwy˝sze parametry pracy, równie˝ w zawieszeniach najnowszego typu. Jest 

wyjàtkowo odporny na si∏y Êcinajàce i wysokie temperatury, dzi´ki czemu 02 & 05 SYNTHETIC FORK OIL nadajà
si´ idealnie do imprez d∏ugodystansowych i trudnych warunków pracy, gdzie utrzymanie parametrów na sta∏ym
poziomie od startu do mety ma kluczowe znaczenie. 

KorzyÊci
• W 100% syntetyczna receptura zosta∏a zoptymalizowana pod kàtem odparowania w wysokich temperaturach, zapewniajàc 

przewidywalne w∏aÊciwoÊci t∏umienia w amortyzatorach nape∏nianych powietrzem, azotem lub argonem. 
• Technologia Electrosyntec ogranicza tarcie i oraz tzw. stick-slip, zapewniajàc p∏ynnà prac´ i bardzo niskie zu˝ycie elementów 

uszczelniajàcych.

PRO SRG 75 Syntetyczny olej przek∏adniowy o lepkoÊci SAE 75W opracowany specjalnie dla przek∏adni w maszynach sporto-
wych. Zastosowana lepkoÊç gwarantuje naturalnie wysoki wskaênik lepkoÊci (zapewniajàc odpowiednià prac´ 
w niskich temperaturach) oraz wyjàtkowà odpornoÊç na Êcinanie i zdolnoÊç do przenoszenia obcià˝eƒ. Jest 
stabilny oksydacyjnie, przewy˝szajàc pod tym wzgl´dem o 3 a nawet 4 razy konwencjonalne oleje mineralne,
dzi´ki czemu jego ˝ywotnoÊç w ekstremalnych warunkach pracy jest znacznie d∏u˝sza. Zredukowany poziom 
tarcia ogranicza zu˝ycie z´bów przek∏adni oraz zjawisko tzw. pittingu (zu˝ycia wykruszajàcego). PRO SRG 75 
zapewnia doskona∏e zabezpieczenie i osiàgi w najbardziej wymagajàcych warunkach pracy podczas imprez
sportowych. 

KorzyÊci
• W pe∏ni syntetyczny, estrowy olej przek∏adniowy.
• Doskona∏e zdolnoÊci przenoszenia obcià˝eƒ.
• Wysoki wskaênik lepkoÊci.
• Wyjàtkowa stabilnoÊç oksydacyjna.
• Doskona∏e zabezpieczenie przed zu˝yciem.

PRO CCA ULTRA PRO CCA ULTRA zapewnia ochron´ antykorozyjnà wszystkich metali zwykle znajdujàcych zastosowanie 
w konstrukcji systemów ch∏odzàcych. Nie wp∏ywa negatywnie na uszczelnienia, elastomery i inne materia∏y 
zastosowane w uk∏adzie ch∏odzàcym silnika. 

KorzyÊci
• Zaawansowana technologia inhibitorów korozji zapewnia ochron´ wszystkich cz´Êci metalowych.
• Jest kompatybilny z uszczelnieniami i innymi elementami wykorzystanymi w konstrukcji uk∏adu ch∏odzenia.
• Mo˝e byç stosowany w motocyklach wyÊcigowych.
• Utrzymuje w czystoÊci uk∏ad ch∏odzenia, zapewniajàc jego wydajnoÊç.
• Przeciwdzia∏a uszkodzeniom kawitacyjnym pompy cieczy ch∏odzàcej.
• Dodatki smarnoÊciowe redukujàce zu˝ycie uszczelnieƒ typu „O” ring.
• Jest kompatybilny z p∏ynem do ch∏odnic FUCHS SILKOLENE PRO COOL

PRO RACE Cz´sto zapomina si´ o p∏ynie hamulcowym, a jest on jednym z najwa˝niejszych DOT 4
BRAKE FLUID z perspektywy bezpieczeƒstwa. Nale˝y regularnie kontrolowaç i wymieniaç p∏yn 

hamulcowy, aby zapewniç poprawne i efektywne funkcjonowanie uk∏adu hamulco-
wego. Do oznaczania jakoÊci p∏ynów hamulcowych stosuje si´ specyfikacj´ DOT. 
Producenci pojazdów podajà najcz´Êciej minimalne wymagania co do jakoÊci zasto-
sowanego p∏ynu hamulcowego np. DOT 3 DOT 4, Uniwersalny (pokrywajàcy zarówno 
DOT 3 i DOT 4) oraz DOT 5. W przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci wyczynowych p∏ynów 
hamulcowych, PRO RACE BRAKE FLUID mo˝e byç stosowany równie˝ w motocyklach 
poruszajàcych si´ w ruchu drogowym. 

KorzyÊci
• Typowa temperatura wrzenia mokrego p∏ynu 204ºC.
• Typowa temperatura wrzenia suchego p∏ynu 315ºC.
• Minimalna temperatura wrzenia 195ºC.

Oleje amortyzatorowe, przek∏adniowe i p∏yny ch∏odzàce

SpecyfikacjeP∏yny hamulcowe
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Maintain

Ârodki smarne i pomocnicze dla profesjonalistów i nie tylko. 

Maintain >>
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GEAR OIL Nowoczesny olej przek∏adniowy opracowany specjalnie do przek∏adni w motocyklach GL3 
LIGHT wyczynowych i drogowych. Oleje przek∏adniowe FUCHS SILKOLENE zawierajà aktywne GL4

powierzchniowo dodatki EP (extreme pressure), które skutecznie zabezpieczajà Zastosowanie
wspó∏pracujàce powierzchnie przed obcià˝eniami, równie˝ udarowymi, zwi´kszajàc wy∏àcznie
˝ywotnoÊç przek∏adni. Poprzez zredukowanie oporów zwiàzanych z tarciem wisko- w motocyklach
tycznym oleju i ograniczeniem tarcia mechanicznego, oleje przek∏adniowe SILKOLENE SAE 75/SAE 80
zapewniajà p∏ynnà i precyzyjnà zmian´ prze∏o˝eƒ. Unikalna, stabilna termicznie 
receptura zapewnia wyjàtkowe zabezpieczenie w ka˝dym klimacie. 

KorzyÊci
• Stabilny termicznie.
• Mo˝e byç stosowany w przek∏adniach ze sprz´g∏ami mokrymi, równie˝ z Kevlaru.
• Chroni przed obcià˝eniami udarowymi.
• Zapewnia p∏ynnà zmian´ biegów.

GEAR OIL Nowoczesny olej przek∏adniowy opracowany specjalnie do przek∏adni w motocyklach GL3
MEDIUM wyczynowych i drogowych. Oleje przek∏adniowe FUCHS SILKOLENE zawierajà aktywne GL4

powierzchniowo dodatki EP (extreme pressure), które skutecznie zabezpieczajà Zastosowanie
wspó∏pracujàce powierzchnie przed obcià˝eniami, równie˝ udarowymi, zwi´kszajàc w motocyklach
˝ywotnoÊç przek∏adni. Poprzez zredukowanie oporów zwiàzanych z tarciem wisko- SAE 85/SAE 90
tycznym oleju i ograniczeniem tarcia mechanicznego, oleje przek∏adniowe SILKOLENE 
zapewniajà p∏ynnà i precyzyjnà zmian´ prze∏o˝eƒ. Unikalna, stabilna termicznie 
receptura zapewnia wyjàtkowe zabezpieczenie w ka˝dym klimacie.

KorzyÊci
• Stabilny termicznie.
• Mo˝e byç stosowany w przek∏adniach ze sprz´g∏ami mokrymi, równie˝ z Kevlaru.
• Chroni przed obcià˝eniami udarowymi.
• Zapewnia p∏ynnà zmian´ biegów.

COMP GEAR COMP GEAR gwarantuje p∏ynnà zmian´ biegów oraz precyzyjnà prac´ sprz´g∏a. SAE 80W-90
Poprzez zredukowanie tarcia wiskotycznego oraz tarcia mechanicznego ogranicza 
zu˝ycie wspó∏pracujàcych elementów i minimalizuje straty mocy wynikajàce z pracy 
przek∏adni. Ogranicza pitting (zu˝ycie wykruszajàce) na z´bach przek∏adni wyd∏u˝ajàc
jej ˝ywotnoÊç.

KorzyÊci
• Ogranicza zu˝ycie sprz´g∏a i przek∏adni.
• Optymalizuje charakterystyk´ ciernà tarcz sprz´g∏owych i redukuje ich poÊlizg.
• Zapewnia p∏ynnà prac´ sprz´g∏a i przek∏adni.

BOA 80W-90 Najwy˝szej jakoÊci, mineralny olej przek∏adniowy do przek∏adni hipoidalnych, API GL-4
zapewniajàcy wyjàtkowà ochron´ w szerokim zakresie temperatur pracy. API GL-5

KorzyÊci
• Doskona∏e zabezpieczenie przed zu˝yciem.
• Szerokie spectrum zastosowaƒ ze wzgl´du na uniwersalnà klas´ lepkoÊci.

PRO COOL Produkt na bazie glikolu propylenowego – jest mniej ucià˝liwy dla Êrodowiska naturalnego ni˝ p∏yny do ch∏od-
nic na bazie glikolu etylenowego. Gotowy do u˝ycia PRO COOL zawiera w swoim sk∏adzie 50% wody destylo-
wanej dzi´ki czemu ogranicza powstawanie osadów w tym kamienia kot∏owego. Ponadto zapewnia bardzo 
dobrà ochron´ przed zamarzaniem w niskich temperaturach otoczenia oraz przed korozjà. Wieloletnie badania
pozwoli∏y na opracowanie zbilansowanego pakietu inhibitorów gwarantujàcych przeciwdzia∏anie pienieniu,
powstawaniu kamienia kot∏owego w uk∏adzie ch∏odzenia oraz korozji. PRO COOL ogranicza kawitacj´ w wi´k-
szym stopniu ni˝ inne p∏yny do ch∏odnic na bazie glikolu etylenowego. Dzi´ki temu lepiej chroni pomp´ p∏ynu
ch∏odzàcego przed uszkodzeniami wywo∏anymi przez to zjawisko. 

KorzyÊci
• Jest kompatybilny ze wszystkimi typami stopów, elastomerów i uszczelnieƒ stosowanymi w konstrukcji nowoczesnych uk∏adów

ch∏odzàcych.
• Jest gotowy do u˝ycia – nie wymaga rozcieƒczania przed zastosowaniem.

SpecyfikacjeOleje przek∏adniowe

Dodatki do paliw i p∏yny ch∏odzàce
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PRO FST PRO FST zabezpiecza przed nadmiernym zu˝yciem podczas rozruchu zimnego silnika. Chroni uk∏ad paliwowy 
przed korozjà, u∏atwia usuwanie zanieczyszczeƒ z koƒcówek wtryskiwaczy i gaêników, gwarantujàc utrzymanie
osiàgów silnika. Przeciwdzia∏a oblodzeniu gaênika w niskich temperaturach otoczenia, ponadto u∏atwia rozruch
zimnego silnika i eliminuje d∏awienie przy niskich pr´dkoÊciach obrotowych.

KorzyÊci
• Jest kompatybilny z katalizatorami spalin.

FORK OILS Oleje amortyzatorowe muszà gwarantowaç prawid∏owà, p∏ynnà i przewidywalnà 
LIGHT 5, prac´ zawieszenia w bardzo szerokim zakresie temperatur. Z uwagi na to, FUCHS 
MEDIUM 10, SILKOLENE stosuje do ich produkcji oleje bazowe o wysokim wskaêniku lepkoÊci, 
INTERMEDIATE 15, gwarantujàcym minimalne zmiany lepkoÊci w trakcie pracy amortyzatora. 
HEAVY 20,
EXTRA HEAVY 30

KorzyÊci
• Ograniczenie zu˝ycia.
• Ochrona przed korozjà i utlenianiem. 

UNIVERSAL Odpowiedni do motocykli produkcji brytyjskiej, amerykaƒskiej, europejskiej SAE 70R 1 i 3, SAE J70C
BRAKE & CLUTCH i japoƒskiej. i SAE J1703 A do F
FLUID

KorzyÊci
• Typowa temperatura wrzenia suchego p∏ynu 230ºC.
• Typowa temperatura wrzenia mokrego p∏ynu 155ºC.
• Mo˝e byç mieszany ze wszystkimi p∏ynami hamulcowymi spe∏niajàcymi norm´ FMVSS116 DOT 5.1, DOT 4 

i DOT 3, ISO 4925.

CHAIN CLEANER Silny Êrodek czyszczàcy do ∏aƒcucha. Skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia i osady. Mo˝e byç stosowany 
do wszystkich typów ∏aƒcuchów motocyklowych. Nale˝y nanieÊç zawartoÊç na ∏aƒcuch i zaczekaç a˝ Êrodek 
rozpuÊci zanieczyszczenia i spenetruje trudno dost´pne miejsca. W przypadku bardzo silnych zanieczyszczeƒ
u˝yç szczotki lub szmatki i pozostawiç do wyschni´cia. Zaleca si´, aby krótko po czyszczeniu nasmarowaç 
∏aƒcuch jednym z dost´pnych smarów SILKOLENE. 

CHAIN LUBE Syntetyczny smar do ∏aƒcucha. Podczas nak∏adania ma p∏ynnà konsystencj´, dzi´ki czemu doskonale penetruje
wszystkie ruchome elementy ∏aƒcucha, zapewniajàc smarowanie i ochron´ antykorozyjnà. Dzi´ki szybkiemu 
odparowaniu rozpuszczalników pozostawia cienkà, wytrzyma∏à i przyczepnà pow∏ok´ smarnà nawet przy 
wysokich pr´dkoÊciach obrotowych. CHAIN LUBE uszczelnia ∏aƒcuch i przeciwdzia∏a gromadzeniu si´ wody 
i zanieczyszczeƒ, co skutecznie przeciwdzia∏a nadmiernemu zu˝yciu ∏aƒcucha. 

KorzyÊci
• Technologia syntetyczna odporna na obcià˝enia udarowe.
• Wysoka przyczepnoÊç nawet przy wysokich pr´dkoÊciach obrotowych.
• Tworzy wytrzyma∏y film smarny i skutecznie zabezpiecza przed korozjà.
• Cienki film smarny ogranicza gromadzenie zanieczyszczeƒ na ∏aƒcuchu.
• Odpowiedni do wszystkich typów ∏aƒcucha, w∏àczajàc „O” ring.
• Odporny na wod´ i wymywanie.

TITANIUM Bardzo wytrzyma∏y i przyczepny smar do ∏aƒcucha z dodatkiem PTFE. Jest odporny na wysokie pr´dkoÊci 
CHAIN GEL obrotowe i gwarantuje wyjàtkowe zabezpieczenie przed zu˝yciem. Specjalne dodatki zapewniajà maksymalnà

ochron´ antykorozyjnà nawet podczas pracy w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych.

KorzyÊci
• Technologia syntetyczna gwarantuje odpornoÊç na obcià˝enia udarowe.
• Wysoka przyczepnoÊç i odpornoÊç na wysokie pr´dkoÊci obrotowe.
• Tworzy wytrzyma∏y film smarny gwarantujàcy ochron´ przed korozjà.
• Przeciwdzia∏a gromadzeniu zanieczyszczeƒ.
• Odpowiedni do wszystkich typów ∏aƒcuchów, w∏àczajàc „O” ring.
• Odporny na wod´ i wymywanie.
• Po na∏o˝eniu pozostawia warstw´ smarnà koloru bia∏ego.

Maintain

Dodatki do paliw i p∏yny ch∏odzàce

SpecyfikacjeOleje amortyzatorowe i p∏yny hamulcowe
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FOAM FILTER Bardzo efektywny, zmywalny wodà Êrodek myjàco-odt∏uszczajàcy opracowany specjalnie do czyszczenia 
CLEANER piankowych filtrów powietrza przed kolejnym naniesieniem FUCHS SILKOLENE FOAM FILTER OIL. Szybko 

usuwa zanieczyszczenia gromadzàce si´ na filtrze w trakcie eksploatacji i wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç filtra. FOAM 
FILTER CLEANER mo˝e byç stosowany równie˝ do czyszczenia silnie zabrudzonych elementów silnika lub innych
uporczywych zanieczyszczeƒ.

PRO WASH Bardzo efektywny, biodegradowalny Êrodek czyszczàcy, opracowany specjalnie dla motocykli off-road, 
szosowych I skuterów. PRO WASH skutecznie usuwa zanieczyszczenia olejowe przy niewielkim nak∏adzie 
pracy – zwykle nie wymaga dodatkowego u˝ycia szczotki i polerowania. Wystarczy nanieÊç PRO WASH na 
motocykl, a nast´pnie sp∏ukaç wodà. Aby uzyskaç najlepszy efekt, nale˝y pozostawiç motocykl do wyschni´cia 
a nast´pnie nanieÊç dodatkowo SILKOLENE PRO PREP. 

KorzyÊci
• Bardzo efektywny Êrodek myjàcy, skuteczny na ka˝dym rodzaju powierzchni, w∏àczajàc elementy wykonane z tworzywa i aluminium. 

WASH-OFF Zupe∏nie nowy, ekonomiczny Êrodek czyszczàcy do motocykli i ATV. FUCHS WASH-OFF zosta∏ opracowany 
specjalnie do szybkiego usuwania zanieczyszczeƒ z elementów metalowych oraz wykonanych z tworzywa. 
Najnowszego typu detergenty pozwalajà na czyszczenie niezabezpieczonych stopów aluminium bez obawy 
o powstawanie ognisk korozji. Elementy plastikowe, wykonane z gumy i powierzchnie szklane mogà byç 
wielokrotnie czyszczone bez obaw o uszkodzenie lub p´kanie. NanieÊç cienkà warstw´. Aby uzyskaç najlepszy
efekt, mo˝na zastosowaç dodatkowo FUCHS SILKOLENE PRO-PREP gwarantujàcy po∏ysk. 

PRO RG2 Wielofunkcyjny, syntetyczny smar o wysokiej temperaturze kroplenia. Charakteryzuje NLGI-2
si´ bardzo wysokà odpornoÊcià na wysokie temperatury i wod´. PRO RG2 gwarantuje 
wypieranie wody i odpornoÊç na wymywanie oraz doskona∏e zabezpieczenie przed 
korozjà, co czyni go idealnym Êrodkiem smarnym do wykorzystania w rajdach 
i ró˝nego rodzaju sprz´cie wodnym. ¸atwy w aplikacji.

KorzyÊci
• Dobrze wypiera wod´.
• Odporny na obcià˝enia udarowe.
• Odporny na wykraplanie.
• Gwarantuje niski wspó∏czynnik tarcia.
• Nie wp∏ywa niekorzystnie na uszczelnienia.
• ¸atwo rozsmarowuje si´ i przylega do powierzchni metalowych.
• Bardzo przyczepny.
• Nie zag´szcza si´ pod obcià˝eniem.
• Uszczelnia i chroni ∏o˝yska przed zanieczyszczeniami.
• Posiada czerwony, opalizujàcy kolor pozwalajàcy na ∏atwà identyfikacj´.

ALL-IN ONE Ârodek smarny w aerozolu wielorakiego zastosowania. Mo˝e byç u˝yty do usuwania wilgoci i zwalczania 
korozji. Âwietnie penetruje skorodowane gwinty i dodatkowo smaruje. Jest doskona∏ym produktem dla 
ka˝dego mechanika. Bardzo dobrze czyÊci i smaruje ci´gna sprz´g∏a i przepustnicy. 
UWAGA! Mo˝e niekorzystnie wp∏ywaç na niektóre elementy z plastiku i gumy. 

SILKOPEN Mineralny Êrodek smarny o niskiej lepkoÊci, zawierajàcy zawiesin´ w postaci grafitu, który penetruje i smaruje
korodowane gwinty pozwalajàc na ∏atwy demonta˝. Przy zastosowaniu nak∏adki do smarowania ci´gien, 
SILKOPEN penetruje ca∏à d∏ugoÊç pancerza, usuwajàc zanieczyszczenia i korozj´. Pozostawia wewnàtrz 
olejowo-grafitowy film smarny gwarantujàcy p∏ynnà i ∏atwà prac´. 
Uwaga! Mo˝e niekorzystnie wp∏ywaç na niektóre elementy z plastiku i gumy.

PROP PREP Wysokiej jakoÊci, Êrodek do nab∏yszczania przeznaczony szczególnie do motocykli. PRO-PREP odÊwie˝a kolor 
CLEANER i wyglàd elementów plastikowych oraz lakierowanych. U∏atwia usuwanie zanieczyszczeƒ, opóênia korozje 

metalu i przywieranie zanieczyszczeƒ. Zapewnia p∏ynnà prac´ elementów wykonanych z plastiku. Wspomaga
ochron´ przed wilgocià uk∏ady zap∏onowe. 
Uwaga! Zawiera silikony: Nie stosowaç w miejscach przeznaczonych do lakierowania. Nie stosowaç na szybach.

Ârodki czyszczàce
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CONTACT Bardzo silny rozpuszczalnik do czyszczenia ró˝nych elementów przy minimalnym nak∏adzie pracy. Nie pozosta-
CLEANER wia ˝adnych pozosta∏oÊci. Skutecznie penetruje niedost´pne miejsca i szybko wysycha. Wystarczy nanieÊç na

czyszczonà powierzchni´ i pozostawiç do wyschni´cia. CONTACT CLEANER nadaje si´ idealnie do czyszczenia
elementów zawieszenia oraz elementów silnika podczas monta˝u.

ENGINE Bardzo silny i skuteczny wodno zmywalny Êrodek czyszczàcy w aerozolu. ¸atwo przenika przez najbardziej 
CLEANER uporczywe zanieczyszczenia. ¸atwy w u˝yciu i szybkodzia∏ajàcy, idealny do najbardziej ucià˝liwych zadaƒ. 

Nie powoduje uszkodzeƒ wykonanych z plastiku, przewodów gumowych i lakieru. W celu u˝ycia, nale˝y 
nanieÊç produkt na zanieczyszczone miejsce i pozostawiç na 10 minut, nast´pnie sp∏ukaç wodà. 
Przy wyjàtkowo trudnych zabrudzeniach mo˝na u˝yç szczoteczki.

BRAKE CLEANER Bezchlorowy rozpuszczalnik usuwajàcy zanieczyszczenia, py∏, zanieczyszczenia olejowe i p∏yn hamulcowy 
z tarcz hamulcowych, zacisków I b´bnów hamulcowych. BRAKE CLEANER pozwala na utrzymanie efektywnej
pracy uk∏adu hamulcowego. W celu u˝ycia nale˝y nanieÊç Êrodek czyszczàcy na zanieczyszczone miejsce. 
W przypadku pracy w pomieszczeniu pami´taç o w∏aÊciwej wentylacji. BRAKE CLEANER zosta∏ opracowany 
specjalnie do usuwania uporczywych zanieczyszczeƒ powstajàcych w wyniku zu˝ywania sie klocków hamulco-
wych, przeciwdzia∏ania piszczeniu hamulców i zapewnieniu p∏ynnego hamowania. Nie pozostawia filmu 
olejowego. 

CARB CLEANER Specjalnie wyselekcjonowana mieszanka rozpuszczalników gwarantuje usuni´cie zanieczyszczeƒ z gaênika,
uk∏adów wtryskowych i systemów automatycznego ssania, zapewniajàc p∏ynne dzia∏anie i popraw´ wydajnoÊci.
W celu u˝ycia, nale˝y zdjàç filtr powietrza i z przepustnicà otwartà w 1⁄4 natryskiwaç Êrodek do wlotu powie-
trza a˝ do chwili kiedy silnik zacznie si´ d∏awiç. Zakoƒczyç wtryskiwanie i ponownie za∏o˝yç filtr powietrza.
CARB CLEANER mo˝e byç stosowany równie˝ do czyszczenia po∏àczeƒ przepustnicy i obudowy gaênika. 

FOAM FILTER OIL Nowoczesny Êrodek do pokrywania piankowych filtrów powietrza o niskiej lepkoÊci. Zapewnia efektywny 
przep∏yw powietrza. Zawiera dodatki polimerowe gwarantujàce tworzenie bardzo przyczepnej powierzchni,
wychwytujàcej piasek, kurz, jednoczeÊnie nie zmniejszajàc przepustowoÊci filtra. Opracowany, aby zapewniç 
najlepszà ochron´ dla silnika nawet w najbardziej niesprzyjajàcych warunkach. Ogranicza mo˝liwoÊç wystà-
pienia awarii, wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç silnika. Nie zawiera rozpuszczalników i nie powoduje uszkodzeƒ piankowych
filtrów powietrza i obudów filtrów. 

FOAM FILTER KIT Kompletny zestaw do czyszczenia piankowych filtrów powietrza. Zestaw zawiera wiaderko, r´kawiczki, 
FUCHS SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER i FUCHS SILKOLENE FOAM FILTER OIL.

Maintain
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Internetowy serwis  
doboru Êrodków smarnych

www.fuchs-oil.pl/dobory

W celu u∏atwienia doboru optymalnych Êrodków smarnych 

dla ka˝dego typu i modelu motocykla koncern Fuchs stworzy∏

specjalny internetowy serwis doboru. Pod adresem 

www.fuchs-oil.pl/dobory znajduje si´ obszerna baza 

maszyn budowlanych, samochodów osobowych i ci´˝arowych, 

pojazdów u˝ytkowych oraz motocykli 

wraz z kompletnymi doborami Êrodków smarnych. 

W bazie znajdujà si´ równie˝ informacje dotyczàce 

zalecanych przebiegów pomi´dzy wymianami

oraz pojemnoÊci poszczególnych uk∏adów.

www.fuchs-oil.pl/dobory





FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
44-101 Gliwice, ul. Kujawska 102, tel. (32) 40 12 200, fax (32) 40 12 255, gliwice@fuchs-oil.pl, www.fuchs-oil.pl

Biura

85-023 Bydgoszcz
ul. Toruƒska 114/116
tel. (52) 320 46 95 - 6
fax (52) 349 62 33
bydgoszcz@fuchs-oil.pl

10-404 Olsztyn
ul. Lubelska 3, pok. 4
tel. kom. 602 740 750
tel. kom. 600 975 850  
olsztyn@fuchs-oil.pl

61-248 Poznaƒ
ul. Dziadoszaƒska 10
tel. (61) 878 38 48
fax (61) 878 38 49
poznan@fuchs-oil.pl

01-919 Warszawa 
ul. Wólczyƒska 133 
tel. (22) 865 42 17
fax (22) 834 65 80
warszawa@fuchs-oil.pl

51-181 Wroc∏aw 
ul. Obornicka 131
tel. (71) 327 56 86 - 7 
fax (71) 327 56 80
wroclaw@fuchs-oil.pl
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