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MOTO FORK OIL SYN 2,5W, 5W, 10 W 
 

 
 
 
 

 
 

Uleiuri sintetice de inalta performanta recomandate furcilor de motociclete. 
 

UTILIZARE 

 

• Motociclete 
 

 
 
 

 
• Special formulat pentru a deservi cerintele diferitelor tipuri de furci 

telescopice si amortizoare hidraulice, ce echipeaza motocicletele. 
 

• Clasele de vascozitate diferite se adapteaza perfect tuturor tipurilor de aplicatii  
(trafic urban si extraurban), oricaror stiluri de conducere (normal sau 
competitie) in orice conditii de incarcare (solo sau doi). 

 

PERFORMANTE 

 

• Sintetic 
 

 
• SAE   2,5 – 5 si 10W 

 
• Uleiuri de baza 100% sintetice, pentru amortizoare si furci de motociclete. 
 

• Pentru obtinerea vascozitatilor SAE  7.5W , 5W si 10W amestecati in 
proportie de 50/50.

 

 
AVANTAJE

 

• Anti-uzura 
 
 
 

• De-aeratie rapida 
 

 
• Anti-rugina,  
 anti- coroziune 

 
• Compatibilitate cu 

elastomerii 

• Uleiurile MOTO FORK OIL SYN pentru furci sunt obtinute prin tehnologie de 
sinteza si sunt imbunatatite cu aditivi speciali, care garanteaza  performante 
superioare si in special capacitate anti-uzura ridicata. 

 

•   Comportament excelent in prezenta aerului: limiteaza spumarea si garanteaza  

de-aeratia rapida. 
 

• Rezistenta anti-oxidare ridicata asigura o durata de utilizare indelungata. 
Excelente proprietati anti-rugina si anti-coroziune. 

 

•   Excelenta compatibilitate cu elastomerii utilizati la amortizoarele si furcile 
motocicletelor. 

 

 

PROPRIETATI 

 

 

PROPRIERTATI FIZICO – CHIMICE MOTO FORK OIL SYN 2,5W , 5W, 10 W 
Culoare Rosu Rosu    Rosu 
Densitatea la 15 °C 0.826     0.829  0.838 
Indice de vascozitate 121        130   135 
Vascozitatea cinematica la 40 °C 18     23.3    45.4     mm2/s (cSt) 
Vascozitatea cinematica la 100 °C 4     4,8    7,6  mm2/s (cSt) 
Punctul de curgere <-51       <-51    <-45  °C 
 

Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ
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      Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particula re.  

         Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi co mercial. 
          Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei uleiului ELF MOTO FORK OIL SYN  2.5W, 5W, 10W.  
          Pentru conformitate,  Reprezentant Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipescu. 


