
Wysokowydajne 
 

Oleje 
 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Synthesis 4 Racing 15W-50 

 
Olej stosowany przez mistrzów, w 100% syntetyczny, złożony produkt na bazie estrowej, przeznaczony dla 
motocykli.  Marka Rock Oil Synthesis istnieje na rynku od ponad 20 lat i w środowisku motocyklistów stała się 

synonimem doskonałych osiągów.  Dzięki naszemu ciągłemu oddaniu się prowadzeniu prac badawczo-
rozwojowych, seria Rock Oil Synthesis nigdy nie składała się z tak zaawansowanych produktów.  
Cechy  Korzyści 
 

Formuła oparta na trzech syntetykach zawiera 

estry złożone, poliolefiny oraz najnowszej 

generacji olej bazowy będący naszą tajemnicą. 
 
Technologia dodatków salicylanowych, która rządzi 
dzisiejszym rynkiem olejów. 
 

 

Niezwykła odporność na ścinanie z powodu użycia 

aktywnych, samoodnawiających się modyfikatorów 

lepkości. 

 

Przeszedł test mokrego sprzęgła JASO T903 

i uzyskał najwyższy wynik – JASO MA2/MA 

 

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. 
 
Niezmienna klasa lepkości oraz stabilne ciśnienie oleju 

przez cały okres jego użytkowania są dla nas niezwykle 

ważne. 
 
Gwarantowane wykorzystanie w silnikach motocykli, 

które posiadają układ olejowania z mokrą misą 

olejową, skrzyniach przekładniowych oraz sprzęgła 

zanurzonego w oleju (mokrego sprzęgła). 
 

Synthesis 4 Racing 15W-50 posiada następujące specyfikacje/aprobaty: 
 
API SN, SM, SL, SJ, SH, SG JASO MA2 / MA 

 

Typowe właściwości fizyczne 
 

Klasa lepkości (SAE) 15W-50 

Gęstość w 15°C (kg/L) 0.861 

Lepkość w 40°C (cSt) 126.0 

Lepkość w 100°C (cSt) 18.7 

Klasa lepkości  167 

CCS w -20°C (cP)  6100 

Lotność NOACK 4.0 

Lepkość wysokotemperaturowa @ 150°C (cP) 4.9 

Całkowita liczba zasadowa (mgKOH/g) 8.3 

Wygląd   Bursztynowy 

Kod produktu  03100 

WAŻNE: 
prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po olejach/selektorem Rock Oil www.rockoil.com, a 
my zaproponujemy wam odpowiedni olej dla waszego motocyklu.  Dla zmodyfikowanych zastosowań , 
prosimy o kontakt z Działem Technicznym Rock Oil. 
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Rock Oil, 90 Priestley Street, Warrington, Cheshire WA5 1ST 

www.rockoil.com 

 
 

Tel: 00 44 (0) 1925 636191 Fax: 00 44 (0) 1925 632499  
 

email:technical@rockoil.co.uk 
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