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RAD PRODUKTOV ELF MOTO
PRE MOTOCYKLE

ELF – ŠPECIALISTA NA MAZANIE 
MOTOCYKLOV, SKÚTROV 

A ŠTVORKOLIEK 

SERVICEMAINTENANCE

MOTO FORK OIL SYN 2,5W / 
5W / 10W pre vidlice a tlmiče 
pérovania. Poskytuje maximálnu 
bezpečnosť v najnáročnejších 
podmienkach. Vhodný pre cestné 
aj terénne motocykle.
100% SYNTETICKÝ OLEJ
Balenie: 0,5 L

MOTO FORK OIL 10W / 15W / 
20W pre vidlice a tlmiče péro-
vania poskytuje maximálnu 
bezpečnosť v najnáročnejších 
podmienkach. Vhodný pre cestné 
aj terénne motocykle.
100% MINERÁLNY OLEJ
Balenie: 0,5 L

FORK OIL – OLEJ PRE VIDLICE A TLMIČE

MOTO COOLANT ORGANIC 
je 100% organická nemrznúca 
chladiaca kvapalina s pro-
tikoróznymi vlastnosťami pre 
zliatiny z ľahkých kovov. Ochra-
na proti zamrznutiu do -26°C, 
neagresívna.

ORGANICKÁ LÁTKA
AFNOR NFR 15-601, ATSM D3306, BS 6580
Balenie: 1 L

MOTO COOLANT MINERAL je 
minerálna nemrznúca chladiaca 
kvapalina. Optimálna ochrana 
okruhu chladenia, protikorózna 
ochrana motorov s predĺženou 
životnosťou. Ochrana proti 
zamrznutiu do -26°C, nie je 
nebezpečná pre lak karosérie.
MINERÁLNA KVAPALINA
AFNOR NFR 15-601, BS 6580
Balenie: 1 L

COOLANT – CHLADIACA KVAPALINA

MOTO BRAKE FLUID DOT 
5.1 je vysoko výkonná brzdová 
kvapalina bez silikónu pre veľmi 
náročné podmienky. Viskozitný ro-
zsah zaručuje vynikajúcu účinnosť 
najmä pri normálnych a vysokých 
teplotách. Má vynikajúce mazacie 
schopnosti, čím minimalizuje opo-
trebenie primárneho brzdového 
systému. Je miešateľná s ostatný-
mi syntetickými brzdovými kvapa-
linami okrem silikónových - typu 
DOT 5 a typu LHM.
100% SYNTETIKUM
FMVSS 116 DOT 5.1
Balenie: 250 ml, 500 ml

MOTO BRAKE FLUID DOT 4 
je vysoko výkonná brzdová kva-
palina odporúčaná pre brzdové 
systémy prevádzkované za veľmi 
náročných podmienok. Viskozitný 
rozsah zaisťuje účinnosť aj pri 
nízkych teplotách. Má vynikajúce 
mazacie schopnosti, čím minima-
lizuje opotrebenie primárnej časti 
brzdového systému. Je miešateľná 
s ostatnými syntetickými brzdový-
mi kvapalinami okrem silikónových 
- typu DOT 5 a typu LHM. 
100% SYNTETIKUM
FMVSS 166 DOT 4
Balenie: 500 ml

BRAKE FLUID – BRZDOVÁ KVAPALINA

MOTO AIR FILTER OIL je 
špeciálny vysoko účinný lepivý olej 
pre penové vložky fi ltrov, najmä 
motorov používaných v prašnom 
prostredí. Má veľmi dobrú 
účinnosť pri nízkych teplotách a 
optimálnu viskozitu pri vysokých 
teplotách, čím zabraňuje nasa-
tiu prípravku do sania motorov. 

Kompatibilný s materiálmi fi ltrov 
používaných výrobcami. Neznižuje 
priechodnosť vzduchu fi ltrom 
a jeho používanie významne 
predlžuje životnosť motora.

MODRÁ FARBA
Balenie: 1 L

PROTECTION – OCHRANA

6 IN 1 MULTI LUBRICANT je 
viacúčelový aerosól. Maže, čistí 
a chráni všetky dôležité súčasti 

Vášho motocykla.

Balenie: 400 ml

N CONTACT je suchý čistič bŕzd, 
karburátora, pohyblivých častí, 
kovových povrchov. Odmasťovač 

a viacúčelový čistič 
všetkých častí moto-
cykla. Odmasťuje rýchlo 
a nezanecháva šmuhy. 
Praktický sprej na do-
siahnutie nedostupných 
miest. Tlaková dýza 
pomôže uvoľniť zaschnu-
té nečistoty.
Balenie: 400 ml

DEGREASANT – MAZIVO A ODMASŤOVAČ

MOTO CHAIN LUBE je vysoko 
výkonné mazivo na prevodové 

reťaze vrátane reťazí 
s O krúžkami. Bolo vyvi-
nuté pre maximálny výkon 
v najťažších prevádzko-
vých podmienkach. Ús-
pešne testované v pre-
tekárskych podmienkach.         

ORGANICKÉ MAZIVO
Balenie: 400 ml

MOTO CHAIN PASTE je nová 
generácia maziva pre motocyklové 

reťaze pre vysoké tlaky. 
Vodovzdorné, zaručuje 
vysokú mieru mazania 
aj pri najťažších pre-
vádzkových podmien-
kach. Aplikácia kefkou.

ORGANICKÉ MAZIVO
Balenie: 250 ml

CHAINS – REŤAZE

MOTO SHAMPOO je koncentro-
vaný šampón s ochranným voskom 
pripravený na okamžité použitie. 
Umýva a leští všetky časti Vášho 
motocykla. Účinne odstraňuje 

všetky druhy mastnoty 
a nečistôt z kapoty, moto-
ra, drobných častí, kolies 
a ráfi kov. Po zaschnutí 
nezanecháva stopy. Ne-
agresívny.
ŠAMPÓN
Balenie: 400 ml

MOTO POLISH je leštenka 
určená na rozleštenie drobných 
škrabancov a obnovenie lesku 
všetkých lakovaných častí a kapoty. 
Odstraňuje všetky nečistoty vrátane 

zvyškov hmyzu. Vďaka 
antikoróznym aditívam 
zabraňuje oxidácii lako-
vaných povrchov. 

KRÉM
Balenie: 400 ml

CARE – STAROSTLIVOSŤ

ELF BIKE CARE JE KOMPLETNÝ RAD PRODUKTOV 
PRE SERVIS, ÚDRŽBU A OCHRANU.

MOTO GEAR OIL 
10W-40

je vyvinutý špeciálne pre prevo-
dovky motocyklov s dvojtaktným 
motorom. Zaručuje vysokú mieru 
ochrany prevodovky a optimálnu 
bezpečnosť radenia.
SYNTETICKÁ TECHNOLÓGIE
API SJ
Balenie: 1 L

GEAR OIL – PREVODOVÝ OLEJ

MOTO GEAR OIL 
80W-90

 je vyvinutý špeciálne pre 
prevodovky motocyklov so 
štvortaktným motorom. Zaručuje 
optimálnu bezpečnosť radenia.

MINERÁLNY OLEJ
API GL 5
Balenie: 1 L

2T 4T
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MOTO ²  SELF MIX MOTO ²  OFF ROAD

MOTO ²  TECH

SCOOTER ²  SELF MIX Scooter ²  street

SCOOTER ⁴ MAXI CITY  5W-40

MOTO ⁴ CRUISE  20W-50 MOTO ⁴ road  10W-40 MOTO ⁴ road  15W-50 SCOOTER ⁴ CITY  10W-40

              MOTO ⁴ RACE  10W-60

MOTO MOTOSCOOTER SCOOTER

MOTO ²  RACE SCOOTER ²  STREET MAX

MOTO 2 SELF MIX je formulovaný 
z vybraných minerálnych olejov pre 
dvojtaktné motory. Zaručuje bez-
problémové studené štarty a kom-
plexnú ochranu Vášho motora.

MINERÁLNY OLEJ
API TC • JASO FB • ISO-L-EGB
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MOTO 2 OFF ROAD je nová gene-
rácia oleja so zložením zaručujúcim 
vyššiu ochranu motora a nižšiu 
produkciu škodlivín. Spĺňa ekono-
mické aj ekologické požiadavky, 
pracuje vo veľkom teplotnom 
rozpätí s optimalizovanou viskozi-
tou. MOTO 2 OFF ROAD poskytuje 
výborné hydrodynamické mazanie 
a zvyšuje výkon motora.
SYNTETICKÁ TECHNOLÓGIA
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

MOTO 2 TECH je zástupcom novej 
generácie špičkových mazív. Jeho 
zloženie umožňuje motoru využiť 
všetok  jeho výkon v najnáročnejších 
podmienkach jazdy v mests-
kej premávke, na cestách mimo 
mesta aj v teréne. Je použiteľný 
s bezolovnatým benzínom a pre 
motory s katalyzátorom. Aj pri vyso-
kých teplotách garantuje čistotu 
motora vrátane piestu a výfuko-
vého systému. Je predriedený pre 
správne dávkovanie primiešavacím 
čerpadlom. Pokiaľ sa mieša s ben-
zínom, je nutné dodržať zmiešavací 
pomer podľa výrobcu motora. Je 
vhodný aj pre skútre s vyšším zdvi-
hovým objemom.
100% SYNTETICKÝ OLEJ 
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

MOTO 2 RACE funguje, ako vyni-
kajúca ochrana pre všetky pohy-
blivé časti dvojtaktných športových 
motocyklov s vysokým výkonom. 
Ide o špičkový výrobok odvodený 
od pretekárskych produktov s veľmi 
vysokým výkonom a špeciálnym 
zložením kvôli zníženiu trenia, 
čistote piestu a zvýšeniu ochrany 
motora prevádzkovaného v extrém-
nych podmienkach. Olej nie je 
predriedený na použitie do 
primiešavacích čerpadiel. Odporúča 
sa jeho miešanie s benzínom mimo 
nádrže motocykla v pomere podľa 
predpisu výrobcu motora. 

100% SYNTETICKÝ OLEJ - 
na bázi 100% esteru

SCOOTER 2 SELF MIX je kvalitný 
olej ponúkajúci ochranu proti usa-
dzovaniu nečistôt a na zníženie 
množstva škodlivín vo výfukových 
plynoch.

MINERÁLNY OLEJ
API TC • JASO FB • ISO-L-EGB

SCOOTER 2 STREET je olej novej 
generácie s dynamickým profi lom 
a vylepšeným zložením znižujúcim 
množstvo škodlivín vo výfukových 
plynoch.

SYNTETICKÁ TECHNOLÓGIA
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD 

SCOOTER 2 STREET MAX je
špičkový olej vyvinutý pre 
náročných užívateľov hľadajúcich 
ideálne úžitkové vlastnosti a vysokú 
mieru ochrany motoru.

100% SYNTETICKÝ OLEJ 
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD 

MOTO 4 CRUISE je zložený z vy-
braných minerálnych olejov pre 
štvortaktné motory, zaručuje kom-
plexnú ochranu motora..

MINERÁLNY OLEJ
API SH • JASO MA2

MOTO 4 RACE je motorový olej uspôso-
bený pre najnáročnejšie podmienky. Je 
odvodený z produktov určených na profe-
sionálne pretekárske použitie. Viskozitný 
rozsah zvyšuje odolnosť olejového fi lmu 
aj pri extrémne premenlivých prevádzko-
vých podmienkach. Používanie garantuje 
trvalú čistotu motora, spoľahlivú činnosť 

MOTO 4 ROAD 10W-40 je vybavený 
protišmykovou technológiou spojky 
a poskytuje výborné mazacie scho-
pnosti. Zažijete pohodlnejšiu jazdu 
vďaka lepšej akcelerácií a viditeľne 
nižšej dymivosti pri štarte.

VYLEPŠENÁ SYNTETICKÁ 
TECHNOLÓGIA
API SJ • JASO MA2

MOTO 4 ROAD 15W-50 obsahuje 
protišmykovú technológiu spojky 
a poskytuje výborné mazacie scho-
pnosti. Poskytuje vyššiu odolnosť 
motora pri horších klimatických pod-
mienkach. Zažijete pohodlnejšiu jazdu 
vďaka lepšej akcelerácii a viditeľne 
nižšej dymivosti pri štarte.

VYLEPŠENÁ SYNTETICKÁ 
TECHNOLÓGIA
API SJ • JASO MA2

SCOOTER 4 CITY je prvotriedny 
olej, ktorého zloženie zaručuje 
vysokú mieru ochrany proti opo-
trebeniu, čiže ochranu motora 
a užívateľský komfort.

SYNTETICKÁ TECHNOLÓGIA
API SJ

SCOOTER 4 MAXI CITY je olej 
formulovaný pre najmodernejšie 
motory so zníženou spotrebou 
oleja a predlženým intervalom 
výmeny. Ľahšie studené štarty, 
vysoká tepelná fl exibilita a odolnosť. 
SCOOTER4 MAXI CITY zodpo-
vedá posledným emisným limitom 
a najnovším technológiám.
SYNTETICKÝ OLEJ
API SL

mokrej spojky a nízke opotrebenie 
prevodového agregátu. Je nutné 
dodržiavať výmenné intervaly a mini-
málne hodnoty viskozity odporúčané 
výrobcom. Zloženie oleja je vhodné 
aj pre bezolovnaté palivá a motory 
s katalyzátorom.
100% SYNTETICKÝ OLEJ 
API SL • JASO MA2

MOTO 4  TECH je olej novej generá-
cie veľmi vysokej kvality s výbornou 
oxidačnou stabilitou, zabraňujúci 
tvorbe usadenín, udržujúci hydrody-
namický fi lm a zaisťujúci a podporu-
júci trvalý výkon motora. Zvolený vis-
kozitný rozsah a molekulárna štruktúra 
garantujú výbornú ochranu motora 
pri všetkých teplotných zmenách. 
Špecifi cké aditíva dobre chránia plo-
chy kovových súčastí prevodovky, 
znižujú ich hlučnosť a homogénny fi lm 
medzi spojkovými diskami zabraňuje 
prešmykovaniu a predčasnému opo-
trebeniu spojky.
100% SYNTETICKÝ OLEJ
API SL • JASO MA2

MOTO4  MAXI TECH predstavuje 
novú generáciu motocyklových olejov 
s mimoriadnymi vlastnosťami: až 5% 
úspora paliva (v porovnaní s bežným 
olejom 10W40), ohľaduplnosť 
k životnému prostrediu, redukcia emi-
sií (CO2 + ostatné), maximálna ochra-
na proti opotrebeniu a tvorbe usa-
denín, perfektná a stabilná kontrola 
trenia vnútri mokrej spojky, dlhodobá 
životnosť oleja bez ohľadu na pre-
vádzkové podmienky.

SYNTETICKÁ TECHNOLÓGIA
API SJ • JASO MA

MOTO 4  TWIN TECH je olej z celkom 
novej generácie vysoko výkonných 
high-tech olejov špeciálne vyvinu-
tých na použitie v V-twin motoroch, 
kde poskytujú mimoriadnu výkonnosť 
a zlepšujú ochranu motora. Zaisťuje 
optimálnu čistotu všetkých súčastí 
motora a plynulé radenie prevodových 
stupňov.

SYNTETICKÁ TECHNOLÓGIA
API SL • JASO MA2

MOTO ⁴ TECH  10W-50      MOTO ⁴ MAXI TECH  10W-30 MOTO ⁴ TWIN TECH  20W-60
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