Snowmobile Motor Oil
Olej do skuterów śnieżnych
Wprowadzenie
SNOWMOBILE Motor Oil to wysokiej jakości środek smarny stworzony w celu doskonałej ochrony
dwusuwowych silników stosowanych w skuterach śnieżnych. Specjalna formulacja umożliwia
stosowanie produktu w silnikach z wstępnym mieszaniem (benzyna/olej) oraz z wtryskiem oleju.
Snowmobile Motor Oil powstał w oparciu o najnowszy zestaw dodatków uszlachetniających, które
zapewniają ochronę przed nadmiernym zużyciem i zapiekaniem podzespołów. Bezpopiołowa formuła
minimalizuje możliwość „mostkowania” świec i eliminuje samozapłon.

Cechy i korzyści








doskonała ochrona przed zużyciem i zatarciem podzespołów
minimalizuje zanieczyszczenie świeć i samozapłon silnika
zapewnia doskonałą ochronę przed rdzą i korozją
przystosowany do wszelkich systemów mieszania i wtrysku
niski poziom dymienia przy stosowaniu w odpowiednich proporcji
niezawodna praca silnika w bardzo niskich temperaturach (-50°C)
koloryzowany na niebiesko lub zielono w celu łatwego rozpoznania w paliwie

Zastosowanie
SNOWMOBILE Motor Oil jest produktem o niskiej zawartości popiołu (API TC, ISO E-GB,
JASO FB) rekomendowanym do skuterów śnieżnych takich marek jak:


Yamaha



Bombardier



Polaris



Arctic Cat

UWAGA: nie stosować tam gdzie są wymagane oleje typu TC-W3 *, TC-WII * lub TC-W *. Nie
należy mieszać Snowmobile Motor Oil z olejami innych producentów. Chcąc zastosować SMO należy
dokładnie oczyścić układ ze starego oleju (w tym samym czasie zaleca się również wymianę filtru).

Proporcje mieszanek
Proporcje
benzyna/olej

(mL) oleju dodane do (L) benzyny
5L

10L

25L

16 : 1

315

625

1550

24 : 1

210

420

1050

32 : 1

165

315

800

50 : 1

100

200

500

100 : 1

50

100

250

Typowe dane eksploatacyjne
Właściwości
Lepkość kinematyczna
cSt@40°C
cSt@100°C
Kolor
Temperatura płynięcia °C
Popiół siarczanowy % wt
TBN

Metoda
testu
D445

D97
D874
D2896

SNOWMOBILE
Motor Oil
21,1
4,5
niebieski/zielony
< -54
0,1
0,76

Informacje na temat danych technicznych
Informacje na temat danych technicznych oleju SNOWMOBILE Motor Oil lub innych produktów z
asortymentu profesjonalnych środków smarowych Petro-Canada:
Lubricants Head Office
Dystrybutor:
Petro-Canada
2310 Lakeshore Road West
VARIANT S.A.
Mississauga, Ontario
ul. Czerwieńskiego 3B
Canada L5J 1K2
31-319 Kraków
Tel.: 012 636 99 44
Canada West ……….Tel. 1-800-661-1199
Fax: 012 637 26 78
Internet: www.petro-canada.com
www.variant.pl
Niniejsze tłumaczenie oryginalnego dokumentu nie zostało wykonane przez firmę Petro-Canada.

