Oleje Husqvarna, testované Husqvarnou!

Nyní je řada na vás!

Jsme přesvědčení, že jediná cesta, jak si ověřit, že
oleje splňují požadavky, které jsou na ně kladeny je
vlastní testování.

Oleje byly vyvíjeny v těsné spolupráci s vedoucími světovými výrobci aditiv a olejů.

Z tohoto důvodu jsme zřídili vlastní motorovou
zkušebnu, kde jsme provedli řadu rozsáhlých testů
na více než stovce vzorků vlastních olejů. Stejně tak
jsme provedli řadu testů konkurenčních značek.

V průběhu jednotlivých testů jsme si byli vědomi toho, že nemůžeme být spokojeni, pokud
nedosáhneme určitého momentu - momentu,
kdy jsme vyvinuli nejlepší 2-taktní oleje na
trhu. Jsme si zcela jisti, že jsme toho s těmito
třemi novými typy olejů docílili.
Nyní je řada na vás, abyste je vyzkoušeli!

MAZIVOST

2‐taktní olej Husqvarna

2‐taktní olej jiné značky

Nedochází k zablokování
pístního kroužku

Pístní kroužek se zcela
zablokoval

Žádné závady na pístu/válci

Píst/válec zadřený

Nejlepší
2-taktní oleje
Husqvarna

NÍZKÁ KOUŘIVOST
(JASO-FD)

BIOODBOURATELNOST
BENZÍN NÍZKÉ KVALITY

Dobré

Velmi dobré

Nejlepší
2–taktní oleje
Husqvarna!
Lepší životní prostředí
Oleje vyvinuté pro lepší výkonnost, excelentní
mazání a lepší životní prostředí. Řada nových 2taktních olejů Husqvarna splňuje nejvyšší
požadavky, které uživatelé kladou na své stroje.

Nejlepší oleje na trhu
Všechny nové oleje byly důkladně testovány v
našich laboratořích, kde jsme vyzkoušeli stovky
různých složení. Naše testovací metody jsou
navrženy za jediným účelem, a to vyvinout
2-taktní olej pro vysokou zátěž. Proto můžeme
prohlásit, že nepřeháníme, když říkáme, že se
jedná pravděpodobně o jedny z nejlepších
2-taktních olejů na trhu.

Spolehlivé a vysoké kvality
HP, LS+, a XP Synthetic tvoří kompletní,
spolehlivou řadu vysoce kvalitních olejů pro
různé použití.
Ve srovnání s našimi staršími 2-taktními oleji,
mají nádoby na olej nový design Husqvarna, který
je stejně silný, jako jejich obsah.

HP

LS+

XPSynthetic

Pro 2-taktní výrobky a všechny
jejich výzvy!

Velmi nízká kouřivost – čistý
motor, čisté ovzduší!

Investice do vynikajícího mazání a
čistého motoru!

Navržen tak, aby zvládal všechny náročné
úkoly, kterým může čelit 2-taktní olej pro
vzduchem chlazené motory. Snižuje vysokou
teplotu motoru způsobenou nízkou kvalitou
benzínu a omezuje vznik úsad, opotřebení
ložisek a stěn válce.

Velmi nízké emise výfukových plynů oleje LS+
jsou důležitou vlastní jak pro uživatele, tak pro
ovzduší. Je použito nové aditivum, které snižuje kouřivost a současně zvyšuje schopnost
mazání a snižuje teplotu motoru.

Pokud jste investovali do nové, výkonné řetězové pily, měli byste také použít nejlepší olej, abyste ze svého stroje dostali co nejvíce.
XP Synthetic plně syntetický, biologicky odbouratelný olej vyrobený ze syntetických esterů. Má
nízkou kouřivost a obsahuje nejkvalitnější aditiva. XP Synthetic je nový, excelentní olej, který je
správnou volbou pro profesionální nasazení.
Velká síla vratného pohybu v kombinaci s vysokou rychlostí vyžadují zvláštní požadavky na
mazání - XP Synthetic splňuje a překračuje tyto
požadavky a současně zajišťuje, že je motor
čistější a současně se na pístu a v klikové skříni
tvoří méně usazenin ve srovnání s konkurenčními oleji. Může být použit pro všechny 2-taktní
vzduchem chlazené motory a vyhovuje specifikaci JASO FD / ISO EGD.

Olej je směsí minerálních a syntetických olejů
a přísady mají tu nejvyšší jakost. HP je určen
pro použití ve všech 2-taktních výrobcích
Husqvarna, ale také pro sněžné skútry, skútry,
mopedy a motocykly se systémem pohonu
palivovou směsí nebo odděleným dávkováním
oleje do benzínu.
Vyhovuje specifikaci JASO FB / ISO EGB a
testu sněžných skútrů Rotax 253
• Speciálně vyvinutý pro použití s benzínem
nízké kvality
• Méně usazenin na pístu a klikovém hřídeli
• Snižuje vysokou teplotu motoru
• Menší opotřebení ložisek a stěn válce
• Vhodný pro všechny 2-taktní výrobky
Husqvarna

Jedná se o polosyntetický olej, který poskytuje
velmi dobrou ochranu před zadřením pístu
způsobené usazeninami karbonu.
Olej LS+ může být použit pro všechny 2taktní motoru a vyhovuje specifikaci JASO FD/
ISO EGD a testu sněžných skútrů Rotax 253
• Snižuje vysokou teplotu motoru
• Velmi nízká úroveň emisí výfukových plynů
pro lepší životní prostředí
• Velmi dobré mazací schopnosti
• Směs minerálních a syntetických olejů
• Méně úsad na pístu a klikové skříni

• Plně syntetický olej s nízkou kouřivostí
• Zvládá vysoké zatížení a profesionální nasazení
• Méně úsad na pístu v klikové skříni
• Biologicky odbouratelný (64 % podle
OESD301B)
• Vynikající mazací schopnost
• Snižuje teplotu motoru

