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Gazpromneft Moto 4T 20W-50 
Négyütemű motorolaj motorkerékpárokhoz 
 
A Gazpromneft Moto 4T 20W-50 terméket minőségi ásványi olajokból fejlesztették ki motorkerékpárokhoz és 
négyütemű motorokhoz. A finomított ásványi olajok és a gondosan válogatott adalékanyagokból kifejlesztett termék 
garantálja a motor tisztaságát, valamint véd a kopás és a korrózió ellen.   A Gazpromneft Moto 4T 20W-50 tökéletes 
választás, amennyiben járművét meleg éghajlati viszonyok között használja. 
 
Alkalmazások 
 Olyan négyütemű motorkerékpárok, amelyeknél előírás az API SF vagy a JASO MA2 
 Nedves olajteknő technológiájú rendszerek kenésére 
 Olyan kisméretű négyütemű benzinmotorokhoz, amelyeknél előírás az API SF, vagy alacsonyabb 

teljesítményszint 
 20W-50-es viszkozitási osztályú kerti gépekhez 
 Négyütemű külmotorokhoz, belmotorokhoz, levegőhűtéses motorokhoz és vízhűtéses motorokhoz 
 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Olajfürdős kuplunghoz 
Olajfürdős kuplungok esetében maximális védelmet, pontos váltást, 
valamint súrlódásmentes erőátvitelt biztosít 

Kopásgátlás Védelmet nyújt a  teljes üzemidő alatt, növeli a motor élettartamát 

Kiváló hőstabilitás és oxidációs stabilitás Gátolja az olaj megvastagodását a teljes olajcsere periódus alatt 

Detergens és diszpergens tulajdonságok 
Kordában tartja a lerakódásokat és meggátolja az iszapképződést, 
ezáltal tiszta motort eredményez 

Kiváló korrózió gátlás Védi a motor legfontosabb alkatrészeit 
 

 

Teljesíti az alábbi követelményeket: 

 API SF 
 JASO MA2 

 

 

 
Tipikus  jellemzők 

Név Mérési eljárás Gazpromneft Moto 4T 20W-50 

SAE viszkozitási fokozat SAE J300 20W-50 

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 169,0 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 18,3 

Viszkozitási Index ASTM D2270 121 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 236 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -29 

Szulfáthamu tartalom,  súly % ASTM D874 0,9 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 890 

 

 
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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