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LUKOIL FORK OIL MEDIUM SYNTH 10W 
Termékszám: 563231 

Nagy teljesítményű villaolaj és lengéscsillapító olaj 

Termékleírás  

A LUKOIL FORK OIL MEDIUM SYNTH 10W egy szintetikus villaolaj és lengéscsillapító olaj válogatott adalék-technológiával. 

A kiváló viszkozitási-hőmérsékleti tulajdonságok biztonságos működést garantálnak folyamatos magas hőmérsékleten is, valamint kiváló reakciót tesznek 

lehetővé alacsony hőmérsékleten. Optimális vezetési élményt nyújt mind nyílt utakon, mind pedig terepen. 

A kiváló védelem korrózió és kopásvédelem hosszú élettartamot biztosít a villa minden alkatrészének. A stabil formula hosszú használat után is garantálja 

a biztonságos vezetést, és lehetővé teszi, hogy a villa simán csússzon. 

A LUKOIL FORK OIL MEDIUM SYNTH 10W kifejezetten a teleszkópos és fordított villákban, valamint motorkerékpárok, robogók és sok más kétkerekű 

jármű lengéscsillapítóiban való univerzális használatra készült. 

Alkalmazás  Előnyök   

Ajánlott motorkerékpárok, robogók és más kétkerekű 

járművek lengéscsillapítóihoz, teleszkópos és fordított 

villáihoz. Leginkább nyílt utakon és terepen való 

használatra alkalmas. 

Az optimális működéshez a SAE 5W és a SAE 10W 

bármilyen arányban bekeverhető. 

 NAGY NYÍRÁSI STABILITÁS 

Biztonságos vezetési tulajdonságok a lefolyási időközökben 

KITŰNŐ KOPÁSVÉDELEM 

Meghosszabbítja a villa alkatrészeinek élettartamát 

HATÉKONY KORRÓZIÓVÉDELEM 

Minimálisra csökkenti a korróziót és az abból eredő kopást 

KIVÁLÓ TÖMÍTÉSVÉDELEM 

A tömítőanyagokkal szemben semleges 

OPTIMÁLIS HŐMÉRSÉKLETTŰRÉS 

Egyenletes működés a teljes üzemi hőmérsékleti tartományban  

     

Jellemző vizsgálati adatok 

Tulajdonság Mértékegység  Vizsgálati módszer Érték 

Sűrűség 15°С-on kg/m3 DIN 51757 841 

Viszkozitási osztály --- SAE J306 SAE 10W 

Viszkozitás 40°C-on mm²/s DIN 51562/T1 32 

Viszkozitás 100°C-on mm²/s DIN 51562/T1 6,5 

Viszkozitási index --- DIN ISO 2909 160 

Dermedéspont °C DIN ISO 3016 ≤-33 

A jellemző adatokban megadott információk nem specifikációnak, hanem a jelenlegi gyártáson alapuló jelzésnek minősülnek, amelyet a megengedett gyártási tűréshatárok befolyásolhatnak. A módosítások jogát a 

LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja 

 

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS 

Az eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva a termék eltarthatósági ideje legalább 60 hónap, a gyártástól számítva. 

 

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG, KÖRNYEZET 

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. A termék tárolása, szállítása és alkalmazása során be kell tartani az ásványi kenőanyagok kezelésére vonatkozó biztonsági szabályokat és 

környezetvédelmi előírásokat. A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el az anyagbiztonsági adatlapot: www.lukoil-lubricants.eu 
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