OLEJE

OLEJE 2T
SAMURAI RACING

STROKE2 R

100% syntetyczny olej do
paliwa specjalnie dedykowany
do 2-suwowych motocykli
terenowych. Idealny
do użytku w zawodach
jak i do codziennej jazdy.
Doskonałe właściwości
smarne pozwalają zmniejszyć
zużycie oleju, a zawarty
dozownik pomaga precyzyjnie
dobrać potrzebną ilość.
Pomarańczowe zabarwienie
pozwala zobaczyć czy olej
został dodany do paliwa.

100% syntetyczny olej
do paliwa opracowany
specjalnie do 2-suwowych
motocykli terenowych oraz
szosowych. Dedykowany
dla zawodników startujących
w sporcie wyczynowym.
Posiada najlepsze właściwości
smarujące, nie pozostawia
osadów, a zawarty dozownik
pomaga precyzyjnie dobrać
potrzebną ilość oleju.
Poprawia osiągi silnika co
potwierdzają sukcesy
w zawodach najwyższej
światowej rangi.

*racing*off road*

*racing*road*off road*

IP928 IP928F IP940 IP938 IP1014
66,50 zł 69,50 zł 239 zł

IP942
76,50 zł

(truskawka)

SYNTHESIS 2

SELF 2

semi-syntetyczny olej do paliwa
przeznaczony do 2-suwowych
motocykli crossowych.
Opracowany specjalnie do
intensywnego użytku.
Właściwości oleju pozwalają
na zastosowanie mniejszej
dozowanej ilości, co czyni go
szczególnie ekonomicznym,
jednocześnie oferując
doskonałą wydajność.
Zawarty dozownik pomaga
precyzyjnie dobrać potrzebną
ilość oleju, a czerwone
zabarwienie pozwala zobaczyć
czy olej został dodany
do paliwa.

olej do paliwa przeznaczony
do 2-suwowych motorowerów
oraz motocykli małej
pojemności zarówno szosowych
jak i terenowych.
Redukuje poziom emisji spalin,
zmniejsza ryzyko zatarcia
silnika oraz poprawia jego
sprawność. Jest praktycznym,
ekonomicznym i wydajnym
olejem o wszechstronnym
zastosowaniu.
*off road*mopeds*

*off road*

IP300 IP304 IP304F IP305 IP306
9,50 zł 42,50 zł 44,50 zł 189 zł

IP980
34,50 zł

(truskawka)

R2000 RR
semi-syntetyczny olej do paliwa
dedykowany do 2-suwowych
motocykli szosowych oraz
motorowerów również
wyposażonych w dozownik
oleju. Stosowany może być
także w wyczynowych silnikach
o poj. 50ccm. Zapewnia niską
emisję spalin, redukuje
powstawanie osadów,
zachowuje osiągi silnika
oraz łączy wysoką wydajność
z ochroną środowiska.
*road*mopeds*

IP350 IP350F IP348 IP353
39,50 zł 41,50 zł 73 zł 174 zł

IP351

RACETECH POJEMNIKI
NA ZUŻYTY OLEJ szczegóły w dziale
NARZĘDZIA

IP352

(truskawka)

815

OLEJE 2T - SKUTERY
SCOOT CITY

SCOOT RUN

bardzo wydajny semi-syntetyczny
olej do paliwa opracowany specjalnie
do 2-suwowych skuterów
z dozownikiem oleju używanych
intensywnie w ruchu miejskim
oraz na szosie. Zapewnia niską
emisje spalin, redukuje
powstawanie osadów,
zachowuje osiągi silnika
przez co zmniejsza koszty
utrzymania pojazdu.

100% syntetyczny olej do paliwa
zalecany do 2-suwowych skuterów
z dozownikiem oleju opracowany
specjalnie do użytku sportowego.
Zapewnia niską emisje spalin,
redukuje powstawanie osadów,
bardzo dobrze sprawdza się
przy tuningu mechanicznym.
Idealny dla osób, które
wymagają od swoich maszyn
maksymalnych osiągów.

*scooter*

*scooter*

IP962 IP962F IP984 IP958
33,50 zł 33,50 zł 67,50 zł
(truskawka)

IP964

IP146 IP146F IP147
52,50 zł 54,50 zł
(truskawka)

OLEJE DO SKUTERÓW ŚNIEŻNYCH

2T
SNOW RACING 2T

SNOW RACING 4T 0W40

semi-syntetyczny olej do
paliwa przeznaczony do
2-suwowych skuterów
śnieżnych chłodzonych
powietrzem, jak i cieczą.
Doskonale sprawdza się
w ciężkich warunkach oraz
w temperaturach sięgających
o
nawet -50 C. Zapewnia niską
emisję spalin, chroni silnik
i zapobiega jego zużyciu.
Szczególnie polecany do
sportowej oraz wyczynowej
jazdy.

100% syntetyczny olej silnikowy
przeznaczony do 4-suwowych
skuterów śnieżnych. Dzięki klasie
lepkości 0W, bardzo dobrze
zachowa się w temperaturach
o
sięgających nawet do -54 C.
Ułatwia rozruch zimnego silnika,
a zawarte dodatki chronią go
zmniejszając tarcie i przedłużając
jego żywotność. Szczególnie
polecany do sportowej oraz
wyczynowej jazdy, idealnie
sprawdza się w ekstremalnych
warunkach.

*snowmobile*

*snowmobile*

TRUSKAWKA

IP966
41,50 zł

IP972
159 zł

4T

(truskawka) (truskawka)

STANDARD

IP815
39,90 zł

IP816
149 zł

IP968 IP969

Camelia Liparoti

816

IP1100 IP1101 IP1102 IP1103
64,50 zł 249 zł

OLEJE

OLEJE DO AMORTYZATORÓW
FORK FLUID 3 i 7
100% syntetyczny
olej do przedniego
zawieszenia opracowany specjalnie
do wyczynowych
motocykli terenowych
oraz szosowych
używanych w ekstremalnych warunkach.
Bardzo dobre
właściwości zmniejszające tarcie
oraz zapobiegające
nadmiernemu
spienianiu gwarantują
precyzyjne prowadzenie
motocykla w każdych
warunkach.

MONO SHOCK
FLUID

FORK OIL 5, 10, 15, 20
100% syntetyczny olej
do przedniego zawieszenia opracowany
specjalnie do
zawieszeń typu
Upside Down znakomicie nadaje się
również do klasycznych
zawieszeń. Bardzo
dobre właściwości
zmniejszające
tarcie oraz zapobiegające nadmiernemu
spienianiu gwarantują
doskonałą stabilność
pracy oleju.

100% syntetyczny olej
przeznaczony jest do
centralnych amortyzatorów wyczynowych
motocykli szosowych
oraz terenowych.
Bardzo dobre
właściwości zmniejszające tarcie oraz
zapobiegające
nadmiernemu spienianiu gwarantują
doskonałą stabilność
zawieszenia nawet
w najbardziej wymagających zawodach.

*road*off road*

*racing*road*off road*

*racing*road*off road*

IP409-3
IP410-7

47,50 zł
47,50 zł
47,50 zł
47,50 zł

IP408
86,50 zł

Łukasz Łaskawiec

IP406-3 76,50 zł
IP407-7 76,50 zł

IP931-5
IP933-10
IP934-15
IP935-20

OLEJE DO SKRZYNI BIEGÓW
BOX X-TREME
100% syntetyczny olej do
skrzyni biegów opracowany
specjalnie do wyczynowych
2-suwowych silników z suchym
lub mokrym sprzęgłem.
Zachowuje swoje właściwości
w bardzo wysokich temperaturach,
redukuje ryzyko poślizgu sprzęgła,
pozostawia ochronną powłokę
na ruchomych częściach silnika.
Olej przetestowany przez zawodników
w ekstremalnych warunkach
poddających sprzęgło i skrzynie
biegów wysokim przeciążeniom.

BOX 2 SYNTHESIS
semi-syntetyczny olej do skrzyni biegów
opracowany specjalnie do 2-suwowych
motocykli szosowych oraz terenowych.
Bardzo dobrze sprawdza się także
w warunkach torowych.
Zachowuje swoje właściwości przez
długi czas i w każdych warunkach
co pozwala na dłuższe przebiegi
pomiędzy wymianami. Zapewnia
cichą pracę skrzyni biegów
i precyzyjną zmianę przełożeń.
*road*off road*

*racing*road*off road*

IP916 IP915
68,50 zł

IP920 IP919
44,50 zł

817

SMARY DO ŁAŃCUCHA
RACING CHAIN SPRAY
najwyższej jakości teflonowy
smar do łańcuchów motocyklowych
oraz ATV wszystkich typów wykorzystywanych w ekstremalnych warunkach
szosowych jak i terenowych,
narażonych na duże przeciążenia
oraz wysokie prędkości obrotowe.
Bardzo dobre właściwości penetrujące
smaru niwelują współczynnik tarcia,
a powłoka odporna na wodę zapewnia
długotrwałą ochronę.
*racing*road*off road*ATV*
IP704-niebieski
IP705-zielony
IP706-czerwony
IP708-biały

42,50 zł
42,50 zł
42,50 zł
42,50 zł

CHAIN SAND SPRAY

SPRAY CHAIN

specjalny teflonowy smar
do łańcuchów napędowych
wszystkich typów,
przeznaczony do motocykli
terenowych oraz ATV.
Tworzy superprzyczepną,
odporną na ścieranie,
ochronną powłokę
smarującą, zapobiegającą
przyklejaniu się piasku
do łańcucha oraz
zabezpieczającą przed
jego negatywnym działaniem.

smar do łańcuchów motocyklowych
oraz ATV pozostawiający białą,
głęboko penetrującą, odporną
na korozję i wodę powłokę.
Wzmocniona przyczepność pozwala
na długotrwałą eksploatację łańcuchów
napędowych wszystkich typów.
*road*off road*ATV*

*off road*ATV*

IP701
28,50 zł

IP700
53,50 zł

IP711
56,50 zł

POZOSTAŁE PRODUKTY
BRAKE 300
100% syntetyczny płyn
hamulcowy przeznaczony
do wyczynowych motocykli
oraz ATV, zarówno
szosowych jak i terenowych.
Opracowany i doskonalony
w sporcie wyczynowym,
sprawdza się nawet
w najbardziej wymagających konstrukcjach.
Odporny na bardzo
wysokie temperatury
o
(300 C), idealnie
zachowuje swoje
właściwości podnosząc
przy tym skuteczność,
siłę i precyzyjność
hamowania.
Przetestowany przez
czołowych zawodników
moto GP.
*racing*road*
*off road*ATV*

IP512
64 zł

818

BRAKE DOT 4

BRAKE DOT5.1

płyn hamulcowy
przeznaczony do
większości motocykli
terenowych.
Wysoka temperatura
o
wrzenia (266 C) oraz
niższa wrażliwość
na wilgoć niż DOT5
sprawia, że z
powodzeniem
można stosować
go również
w tradycyjnych
motocyklach
szosowych, jak i
w układach sprzęgła
hydraulicznego.
Spełnia także
normy DOT3.

wysokowydajny płyn
hamulcowy przeznaczony do motocykli
szosowych oraz
terenowych.
Odporny na wysoką
o
temperaturę (271 C),
bardzo dobrze
sprawdza się także
w niskich
temperaturach,
zachowując swoją
płynność. Idealny do
sportowych motocykli,
również z systemem
ABS.
*road*

*off road*

IP510
24,50 zł

IP511
27,50 zł

OLEJE

POZOSTAŁE PRODUKTY
SPRAY CABLES

REPARATOR
koło zapasowe w spray`u. Bardzo
dobrze sprawdza się w terenie,
jak i w podróży. Bez konieczności
demontażu koła zakleja i pompuje
przebitą oponę. Dzięki niewielkim
rozmiarom idealnie mieści się
w schowku pod siedzeniem.

specjalny spray przeznaczony
do smarowania oraz konserwacji
linek. Ułatwia pracę linki
zmniejszając tarcie oraz
przedłuża jej żywotność.
Jest neutralny dla pancerza
oraz innych gumowych osłon.
Nadaje się także do smarowania
innych połączeń, w których
występuje tarcie.
*atv*off road*road*scooter*

*scooter*mopeds*
IP736
44,50 zł
IP760
43,50 zł

PUNCTURE PREVENTION
KIT
środek zapobiegający przebiciu
opony. Wprowadzony do wnętrza
opony tworzy dodatkową ochronną,
trwałą i elastyczną warstwę.
Bardzo łatwy w użyciu - wystarczy
przez zaworek wstrzyknąć
odpowiednią ilość preparatu.
Polecany jest przede wszystkim
do pojazdów terenowych,
lecz sprawdza się równie dobrze
na szosie.
*road*off road*ATV*

IP800
IP801
IP805
(road) (off road) (ATV)
139 zł
139 zł
296 zł

IP802 IP803
(road) (off road)

RADIATOR LIQUID

PROTECTOR 3

GREASE R

gotowy do użycia płyn
do chłodnic, chroniący
aluminiowe układy
chłodzenia. Zawarte
w nim składniki
poprawiają pracę
pompy wody oraz
zapobiegają korozji.
Odporny na zamarzanie
w temperaturach
o
dochodzących do -30 C.

wielozadaniowy spray
do konserwacji i zabezpieczania metalowych
elementów motocykla.
Tworzy również doskonałą
izolację wszelkich połączeń
elektrycznych. Pozostawia
specjalną, zabezpieczającą
powłokę odporną na
działanie wody oraz wilgoci.
Zalecany do stosowania
zaraz po umyciu
i osuszeniu pojazdu.

zaawansowany smar
w spray'u wyprodukowany
na bazie aluminium, dzięki
czemu jest odporny na
bardzo wysokie temperatury
o
dochodzące nawet do 800 C.
Pozostawia ochronną
warstwę zapobiegającą
zapieczeniu i zakleszczeniu
się posmarowanych
elementów. Jest idealny do
smarowania osi kół, wahaczy
oraz innych elementów,
również silnikowych,
narażonych na wysokie
przeciążenia i powstające
tam temperatury.

*atv*off road*road*

*atv*off road*road*scooter*

IP500
25,90 zł

*atv*off road*road*
IP732
46,50 zł

IP730
54,50 zł
IP558
49,50 zł

819

POZOSTAŁE PRODUKTY
CHAIN CLEAN
rozpuszcza pozostałości
starego smaru
i odtłuszcza łańcuch.
Przywraca elastyczność
uszczelnień
gumowych łańcucha bez
ich uszkodzenia.
Dobre efekty uzyskuje się
stosując równocześnie
specjalną szczotkę do
mycia łańcucha.
*road*off road*ATV*

DECRASSOR

CLEAN R POLISH

czyszczący i odtłuszczający spray skutecznie
usuwa pozostałości brudu
i smaru z części takich
jak silnik, wahacz itp.
Może być stosowany
także do czyszczenia
łańcuchów napędowych
oraz obudów
filtrów powietrza.

spray czyszczącopolerujący może być
stosowany na każdej
powierzchni w tym
z aluminium, pleksi
oraz włókien szklanych.
Usuwa plamy tłuszczu,
poleruje mikrozadrapania,
pozostawia nieporównywalny połysk dzięki
strukturze wypierającej
wodę. Idealny do owiewek
oraz szybek kasku.

*racing*road*off road*
*scooter*Jet*ATV*

racing*road*off road*
*scooter*Jet*ATV*

IP707
49,50 zł

RENOWATOR
spray idealny do
zabrudzonych i zniszczonych
powłok z tworzyw sztucznych,
gumy oraz imitacji skóry.
Pozostawia antystatyczną,
połyskującą powłokę
zabezpieczającą przed
wpływem czynników
atmosferycznych takich
jak sól, promienie UV oraz
wilgoć. Stosować po
wcześniejszym umyciu
motocykla.

IP756
45,60 zł

IP720
43,50 zł

LIQUIDE FILTER OIL

AIR FILTER OIL
bardzo wydajny spray do
mokrych filtrów powietrza,
idealny do motocykli crossowych
oraz ATV, używanych zarówno
amatorsko jak i wyczynowo.
Posiada właściwości mocno
filtrujące, a jednocześnie
pozwala silnikowi swobodnie
“oddychać” przez co znacząco
wydłuża jego żywotność.
Nowy szeroki dyfuzor oraz
zabarwienie na niebieski kolor
pozwalają precyzyjnie dozować
potrzebną ilość.

racing*road*off road*
*scooter*Jet*ATV*

*off road*

IP740
51,50 zł

IP710
59,90 zł

specjalny olej do
nasączania gąbkowych
filtrów powietrza,
dedykowany do motocykli
off road oraz ATV.
Dzięki specjalnemu
dozownikowi łatwo się
rozprowadza zapewniając
optymalną filtrację,
a co za tym idzie dłuższą
żywotność silnika.
ATV*racing*road**off road*

IP530
48,50 zł

Łukasz Łaskawiec
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OLEJE

POZOSTAŁE PRODUKTY
CARBU CLEAN
rozpuszcza i usuwa
osady i pozostałości
paliwa, oleju oraz
kurzu. Poluzowuje
zapieczone elementy,
oczyszcza dysze,
pływaki, zaworki
umożliwiając
precyzyjną regulację.
Poręczny dyfuzor
pomaga dotrzeć do
trudno dostępnych
miejsc.
racing*road*off road*
*scooter*Jet*ATV*

IPON` LOOK
spray zapobiegający
parowaniu szybki kasku.
Poprawia widoczność
szczególnie w niskich
temperaturach otoczenia.
Bardzo dobry również
do szybek gogli
motocyklowych.

HEL`NET
specjalny spray do
czyszczenia kasku
oraz szybki. Posiada
właściwości odtłuszczające,
polerujące i nabłyszczające.
Niweluje mikrozadrapania
powstające na szybce oraz
postawia specjalną powłokę
wypierającą wodę. Sprawia,
że kask wygląda jak nowy.

IP762
33,90 zł
IP743
31,50 zł

IP755
46,50 zł

BRAKE CLEANER
specjalny spray do
czyszczenia elementów
układu hamulcowego
takich jak zaciski czy
tarcze hamulcowe. Posiada
bardzo dobre właściwości
czyszczące i odtłuszczające.
Skutecznie usuwa wszelkie
zabrudzenia czy nagary,
nie pozostawiając tłustych
powłok. Jest przy tym
neutralny dla wszelkich
uszczelnień oraz
gumowych osłon.

DRY HANDS
spray do mycia rąk bez użycia wody
oraz ręcznika. Skutecznie usuwa brud
pozostawiając dłonie czyste, gładkie
i pachnące.
*racing*road*off road*

*ATV*road*off road*
IP764
39,50 zł

BLACKBIRD
PRE-STICKER
PREPARATION

Michał Szuster

IP750
46,50 zł

Preparat do odtłuszczania
powierzchni przed
przyklejeniem oklein.

E5064
39,00 zł

oleje używane przez
polską reprezentację Enduro
821

