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WYSOKOWYDAJNE OLEJE 

DANE TECHNICZNE 

 

Seria olejów dla motocykli Synthesis 

 

Seria olejów stosowanych przez mistrzów, w 100% syntetycznych, złożonych z produktów na bazie 

estrowej, przeznaczonych dla motocykli. Marka Rock Oil Synthesis istnieje na rynku od ponad 20 lat i 

w środowisku motocyklistów stała się synonimem doskonałych osiągów. Z powodu naszego oddania 

ciągłemu prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, seria Rock Oil Synthesis jeszcze nigdy nie 

składała się z tak zaawansowanych produktów. 

 

Cechy 

Formuła oparta na trzech syntetykach zawiera estry złożone, poliolefiny oraz olej bazowy najnowszej 

generacji, która jest naszą tajemnicą. 

 

Technologia dodatków salicylanowych, która rządzi dzisiejszym rynkiem olejów. 

 

Niezwykła odporność na ścinanie z powodu użycia aktywnych, samoodnawiających się 

modyfikatorów lepkości. 

 

Nadzwyczajnie niska lotność NOACK. 

 

Seria zawiera najlepsze na rynku dodatki chroniące części silnika przed zużyciem. 

 

Oleje Synthesis przeszły test mokrego sprzęgła JASO T903 i uzyskały najwyższy wynik – JASO 

MA2/JASO MA. 

 

Dostępne w 5 klasach lepkości: 5W-30, 5W-40, 10W-40, 10W-50 oraz 10W-60 

 

Korzyści 

Wydłużona żywotność zezwala na dłuższe okresy między wymianami oleju w trudnych 

zastosowaniach oraz środowiskach pracy. 

 

Zachowuje wewnętrzne elementy silnika w niezwykłej czystości pomiędzy wymianami oleju. 

 

Zachowanie niezmiennej klasy lepkości oraz stabilne ciśnienie oleju przez cały okres jego 

użytkowania są dla nas niezwykle ważne. 

 

Trzykrotnie mniejsze zużycie oleju podczas pracy w wysokich temperaturach* 

 

Zużycie układu rozrządu zmniejszone nawet o 60%* 

 

Gwarantowane wykorzystanie w silnikach motocykli, które posiadają układ olejowania z mokrą misą 

olejową, skrzyniach przekładniowych oraz sprzęgła zanurzonego w oleju (mokrego sprzęgła). 

 

Całkowita zgodność z rekomendacjami OEM [producentów oryginalnego wyposażenia]. 



*Dane zebrane w oparciu o Synthesis 4 10W-40, w porównaniu z testami API SN oraz olejami 

referencyjnymi 

 

Seria olejów dla motocykli Synthesis posiada następujące specyfikacje/aprobaty: 

 

API SN, SM, SL, SJ, SH, SG      JASO MA2 / MA 

 

Charakterystyczne wartości fizyczne 

 

Nazwa oleju XRP 

SYNTHESIS 

SYNTHESIS 

4 

SYNTHESIS 

4 

SYNTHESIS 

4 

SYNTHESIS 

4 

Klasa lepkości (SAE) 5W-30 5W-40 10W-40 10W-50 10W-60 

Gęstość @ 15°C, 
(kg/L) 

0,856 0,861 0,861 0,861 0,861 

Lepkość @ 40°C, 

(cSt) 

74,0 87,0 106,0 126,0 165,0 

Lepkość @ 100°C, 
(cSt) 

12,2 14,6 15,9 18,7 23,8 

Wskaźnik lepkości 162 174 160 167 175 

CCS @ -25°C, (cP) - - 6200 6100 6300 

CCS @ -30°C, (cP) 6200 6400 - - - 

Lotność NOACK (%) 4,5 8,0 4,0 4,0 4,0 

Lepkość 

wysokotemperaturowa 

@ 150°C (cP)  

3,7 3,8 4,0 4,9 5,4 

TBN (mgKOH/g) 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Wygląd  bursztynowy bursztynowy bursztynowy bursztynowy bursztynowy 

Kod produktu 03210 03080 03290 03103 03360 

 

Ważne: prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po olejach/selektorem Rock Oil www.rockoil.com, 

a my polecimy Państwu odpowiedni olej dla waszego motocyklu. Dla zmodyfikowanych zastosowań 

lub jeśli potrzebują Państwo oleju dla maszyn wyścigowych, prosimy o kontakt z Działem 

Technicznym Rock Oil. 

 

dane teleadresowe 

 

 

 

 

 


