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Gazpromneft Moto 2T 
Kétütemű motorolaj 
 
A kiváló minőségű Gazpromneft Moto 2T kétütemű motorolaj kis és közepes méretű levegőhűtéses motorokhoz lett 
kifejlesztve.  A modern, alacsony hamutartalmú adalékanyag rendszer csökkenti a dugattyúgyűrűn keletkező 
lerakódásokat, így védelmet biztosít a dugattyúgyűrűk és a hengerhüvely kopása ellen  Az üzemanyaggal történő 
összekeverés előtt vegye figyelembe a gyártói előírásokat. 
 
Alkalmazások 
 Szárazföldi, levegőhűtéses kétütemű motorokhoz  
 Olyan kétütemű motorokhoz, amelyeknél előírás a JASO FB olajok használata 
 Motorkerékpárokhoz, gokartokhoz, motoros szánokhoz 
 Szegénykeverékes láncfűrészekhez, fűnyírókhoz és egyéb kerti gépekhez 
 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Tisztább égés, lerakódás mentes 
égéstér 

Csökkenti a  gyűrűk leégését, megelőzi a lerakódások képződését a 
motorban és a kipufogó rendszerben, meghosszabbítja  a gyertyák és a 
szelep élettartamát. 

Kevesebb kipufogógáz Csökken a kipufogó gázok méreganyag tartalma, kíméli a környezetet. 

Csökkenti a magas hőmérsékleten 
képződő lerakódásokat 

 Hatékonyan védi a hengerek és a dugattyúk felületét a kopástól, tisztán 
tartja a motort és növeli élettartamát. 

Kopásgátlás 
Kiváló filmerősséget biztosít változatos üzemi körülmények között, csökkenti 
a henger és a csapágy kopást, ami hosszú motor élettartamot eredményez 

 

 

Teljesíti az alábbi követelményeket: 

 ISO-L-EGB 
 JASO FB 

 

 

 
Tipikus  jellemzők 

Név Mérési eljárás Gazpromneft Moto 2T 

Szín vizuális piros 

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 67,4 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 8,4 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 186 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -20 

Szulfáthamu tartalom,  súly % ASTM D874 0,06 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 884 

 

 
Egészségvédelem, biztonság és környezet 
A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatók. Az adatlap útmutatást ad a 
lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a 
használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem 
rendeltetésszerű használata. 
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