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Výrobce LIQUI MOLY GmbH

Německá kvalita – do celého světa
LIQUI MOLY působí ve více než 100 zemích světa. Alfou i omegou jsou 
sofi stikované produkty a perfektní servis; to vše je navíc podpořeno 
silnou značkou. Vysoký obrat souvisí s atraktivitou a přitažlivostí na-
šich produktů. Nadchnout lidi dokáže jen emocionálně nabitá značka. 
My z LIQUI MOLY se snažíme prezentovat značku v celosvětovém mě-
řítku – a to je pro podnik s celosvětovou působností obrovská výzva.

Individualita místo konformity
Jedním z  mnoha způsobů propagace značky je naše angažovanost 
ve sportu. Motorismus v něm zaujímá významnou pozici. Kromě zá-
vodů v jednotlivých zemích je základem naší marketingové strategie 
Intact Team kolem Sandro Cortese na  světovém mistrovství silnič-
ních motocyklů. Cílem je působivá prezentace značky, která jí do-
dává image na celém světě.  Proto je logo LIQUI MOLY v centru dění 
i na řadě dalších mezinárodních sportovních akcí: na mistrovství světa 
závodních vozidel, v bundeslize v basketbalu nebo tenisových turna-
jích ATP, LIQUI MOLY je vždy u toho a podněcuje nadšení pro znač-
ku. Z toho naši zákazníci profi tují přímo na místě, protože si fascinaci 
značkou s  sebou odnášejí domů, díky reklamě na  fasádě čerpacích 
stanic a autodílen, propagačním akcím, dalším druhům reklamy, ma-
teriálům pro dekoraci v obchodech a venku, katalogům, prospektům, 
plakátům a videím.

Made in Germany. Kvalita, která zavazuje
Výzkum zaměřený na high tech produkty je také důležitý. Neodmysli-
telné je i striktní zajišťování kontrol kvality a dodržování jejích norem, 
počínaje pečlivým výběrem surovin. Do  našich produktů – motoro-
vých olejů, speciálních maziv, aditiv a  prostředků k  údržbě vozidel 
jsou přidávány pouze ušlechtilé příměsi. Od dodávky až po distribuci 
podléhají suroviny i fi nální produkty stejně přísným kontrolám a kom-
plexním, na sebe navazujícím zkouškám.

Domácí výhoda
Celosvětový úspěch závisí na velikosti fi rmy. Spočívá na zapálených 
lidech, kteří jsou ochotni pracovat pro nestálý postup fi rmy vpřed 
a důsledně dosahovat vytyčených cílů. K tomu patří udržování úrov-
ně kvality Made in Germany. Na ní mohou stavět naši zákazníci LIQUI 

MOLY na celém světě. My stavíme na působení v Německu, protože 
víme: Made in Germany je zárukou úspěchu – pro nás i všechny naše 
zákazníky.

Výzkum pro ověřenou kvalitu
Inovace a výrobní postupy jsou výsledkem vlastního postupu a vývo-
je. Naše motorové oleje splňují nejvyšší požadavky a jsou schvalovány 
všemi renomovanými výrobci automobilů. Z tohoto důvodu jsou ob-
lasti vývoje, výroby a odbytu kontrolovány a certifi kovány dle DIN ISO 
EN 9001 a 14001. Protože jako zodpovědná fi rma vnímáme svou po-
vinnost zacházet šetrně se zdroji energie a tenčícími se zásobami su-
rovin, jsou veškerá zařízení a procesy neustále  optimalizovány z hle-
diska ochrany životního prostředí. Vše je založeno na kompetencích 
a schopnostech našich zkušených odborníků. Z toho profi tují všichni 
zákazníci LIQUI MOLY: řidiči, obchodníci i autodílny.

LIQUI MOLY je dodavatelem kompletního sortimentu v oblasti vozidel, 
konkrétně motorových olejů, přísad, produktů pro péči, servis a lepení.
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Tiskové zprávy

Specialista na  motorové oleje a  jeho největší mezinárodní investice 
do reklamy!
Listopad 2014 - Od  příštího roku budou moci motorističtí fanoušci 
po  celém světě často vidět modro-červené logo LIQUI MOLY: Spo-
lečnost se bude ve velkém stylu prezentovat transparenty v motocy-
klovém mistrovství světa. „Je to největší reklamní investice s globální 
účinností v historii naší fi rmy“, řekl Peter Baumann, marketingový ře-
ditel společnosti LIQUI MOLY.
„Je to sice vysoká suma, ale jde o dobře investované peníze“, dodává 
Baumann. Na samotné závody putuje každý rok více než dva miliony 

motoristických nadšenců. Kromě nich sledují tyto závody ještě stovky 
milionů televizních diváků. Existuje jen málo zemí, do nichž se závody 
MotoGP nepřenáší.
Již dva roky LIQUI MOLY sponzoruje tým, který letos vstoupil do Moto2 
s dřívějším mistrem světa Moto3 Sandro Cortesem. Nový závazek jde 
ale daleko za tyto hranice. Peter Baumann: „Nyní jsme reprezentováni 
nejen jedním jezdcem, ale s celou závodní sérií, která bude prezento-
vat naší značku v médiích v 18 závodech za rok. Celosvětová známost 
naší značky tak dostane mimořádný impulz.“

Motocykly Beta mají už z výroby olejovou náplň značky LIQUI MOLY!
Červenec 2014 – Německý specialista na  motorové oleje a  přísady 
rozšiřuje svůj OEM obchod. Od této chvíle bude italský výrobce moto-
cyklů Betamotor plnit agregáty svých motocyklů olejem značky LIQUI 
MOLY. „Olej je zásadní pro výkon a dobu životnosti motoru. V tomto 
ohledu proto nepřipouštíme žádné kompromisy“, řekl Dr. Lapo Bian-
chi, mluvčí představenstva společnosti Betamotor. „A  značka LIQUI 
MOLY představuje zkrátka špičkovou kvalitu z Německa."
„Když naše produkty používá značka, jako je Beta, je to pro nás velkým 
vyznamenáním“, vysvětloval Carlos Travé, generální manažer dvouko-
lové sekce společnosti LIQUI MOLY. Součástí spolupráce je kromě to-
várního plnění také podpora závodního týmu Beta. „Poněvadž máme 
desítky let zkušeností v závodním sportu“, řekl Carlos Travé. V součas-

né době je LIQUI MOLY sponzorem jezdce Sandro Cortese ve  třídě 
Moto2.
LIQUI MOLY má vhodný olej pro jakékoli dvoukolové vozidlo, ať už je 
to Beta Enduro pro závodní použití, cruiser na projížďky nebo skútr. 
Teprve před několika měsíci rozšířila LIQUI MOLY svou produktovou 
řadu pro motocykly o 40 výrobků. Nově přibyly nejen motorové oleje, 
ale také přísady. „Neexistuje žádný jiný výrobce s tak rozsáhlým sorti-
mentem v oblasti chemie pro dvoukolová vozidla“, řekl Carlos Travé. 
„Díky spolupráci se značkou Beta je náš vpád do světa motocyklů ješ-
tě důraznější.“
LIQUI MOLY vychází z trhu Automotive Aftermarket. Na něm je spo-
lečnost tak úspěšná, že nyní intenzivně rozšiřuje oblast produktů pro 
motocykly a zároveň expanduje na druhém trhu s OEM obchodem.

Výrobce maziv se stává ofi ciálním dodavatelem do obou motocyklo-
vých závodních sérií!
Listopad 2014 - S koncem letošní závodní sezony se specialista moto-
rové oleje LIQUI MOLY stává ofi ciálním dodavatelem mistrovství světa 
silničních motocyklů ve třídách Moto2 a Moto3. Již v rámci přípravy 
na sezónu 2015 budou všechny týmy používat nový motorový olej. 
„Je to pro nás velkou poctou, že si nás tato závodní série zvolila jako 
své výhradní dodavatele motorového oleje“, říká Peter Baumann, mar-
ketingový ředitel společnosti LIQUI MOLY.
„Věřím, že k tomuto rozhodnutí také přispělo to, že vyrábíme výhrad-
ně v Německu, abychom zachovali jednotný vysoký standard kvality“, 

řekl Baumann dál. Společnost využije také závodní série jako testovací 
laboratoř pro vlastní vývoj olejů. Tak těžké podmínky provozu moto-
rového oleje nikde jinde nejsou: extrémní otáčky, extrémní teploty, 
extrémní změny zatížení. Zpětná vazba od  jezdců a  mechaniků po-
skytuje cenné informace, jak získat z oleje ještě vyšší výkon. „Neustále 
s týmem pracujeme na vylepšování receptury oleje.“
Z této skutečnosti profi tují nejen profesionální jezdci závodů Moto2 
a Moto3, ale všichni motorkáři. Protože pokud se olej osvědčil na zá-
vodní trati, podá maximální výkon i na silnici. Peter Baumann: „Takový-
to nekompromisní výkon chceme nabízet všem motorkářům.“

Znovuoživení motocyklové řady LIQUI MOLY - 40 nových produktů!
Duben 2014 - LIQUI MOLY důkladně přepracovala svoji motocyklo-
vou řadu produktů. Německý specialista na motorové oleje a přísady 
zavádí mnoho nových olejů a  přísad. Nový systém označování nyní 
usnadňuje orientaci v motocyklovém sortimentu. „Díky tomuto rozší-
ření nyní nabízíme kompletní program v oblasti dvoukolové chemie“, 
řekl Carlos Travé, generální manažer dvoukolové sekce společnosti 
LIQUI MOLY. „Takový ucelený sortiment motocyklů nemá nikdo jiný.“
Toto oživení také zahrnuje přejmenování motocyklové řady z RACING 
na MOTORBIKE. „Dřívější RACING oslovoval především sportovně zalo-
žené řidiče, ale naše motocyklové produkty jsou vhodné pro všechny 
motorkáře“, řekl Carlos Travé.
Rozšíření motocyklové řady obsahuje okolo 40 nových produktů. 
Tady LIQUI MOLY čerpá ze svých dlouholetých zkušeností v automo-
bilové oblasti. Přes všechny rozdíly mezi dvěma a čtyřmi koly jde vždy 
o spalovací motory. A  tam leží hlavní kompetence LIQUI MOLY. No-
vinkou na trhu je kompletní skupina motorových olejů pro off -road 
motocykly. Nový je také olej specifi kace 20W-50 HD a cenově příznivý 
olej 10W-40.
U přísad může LIQUI MOLY rovněž plně využít svých znalostí. Spolu 
s  právě představenými přísadami pro motocykly přichází také pro-
dukt ENGINE FLUSH, který důkladně vyčistí olejový systém před vý-
měnou motorového oleje. U přísad do benzinu je nový produkt BEN-
ZIN STABILISATOR, který zajišťuje, že motocykl dobře nastartuje se 
starým benzinem i po dlouhé zimní odstávce. Další přísada do benzi-
nu SPEED ADDITIV zlepšuje zrychlení motocyklu právě při částečném 
zatížení motoru. Do chladiče jsou určené dvě přísady, jedna chladič 

uvnitř vyčistí, a druhá spolehlivě utěsní malé netěsnosti. Mimo LIQUI 
MOLY neexistuje žádný jiný výrobce, který by měl v sortimentu tako-
vou řadu přísad pro motocykly. 
„Také v motocyklové oblasti platí naše fi losofi e nabízet chemické pro-
dukty z  jednoho zdroje“, vysvětluje Carlos Travé. Proto nabízí LIQUI 
MOLY nejen motorové oleje a  přísady, ale i  převodové oleje, olej 
na vzduchové fi ltry, tlumičové oleje, čistič řetězů, mazací tuky na ře-
tězy a  rovněž čistič hledí ochranných přileb a přípravek na ochranu 
kožených kombinéz. V dvoukolovém světě dělá tak široký sortiment 
výrobce LIQUI MOLY unikátním.
„Díky znovuoživení motocyklových produktů se také zvyšuje přehled-
nost v  motorových olejích“, řekl Carlos Travé. Proto je motocyklová 
řada nyní rozdělena na dva segmenty: STREET a OFFROAD. Segment 
OFFROAD zahrnuje oblast terénních motocyklů, ATV a sněžných sk-
útrů. Segment STREET zahrnuje oblast silničních motocyklů, skútrů 
a motokár. Dvoutaktní a čtyřtaktní oleje jsou rozlišené barvou obalu 
a barva štítku zase na první pohled ukazuje, zda je olej minerální, čás-
tečně syntetický nebo plně syntetický, nebo je vyrobený syntetickou 
technologií. To dělá sortiment přehlednější a rychle lze najít správný 
olej.
Znovuoživení motocyklových produktů je také podporováno pro-
střednictvím závodního jezdce Sandro Cortese. LIQUI MOLY je prémi-
ovým sponzorem tohoto mistra světa z roku 2012 ve třídě Moto3. „Pro 
nás jsou všichni příznivci dvou kol důležití: motocyklový závodník 
stejně jako motorkář na silničním Harleyi, off -roadový jezdec stejně 
jako motocyklista na skútru“, řekl Carlos Travé. „Chceme, aby se všichni 
dobře pobavili a užili si svou vášeň.“

Moto2 a Moto3 pojedou na olej LIQUI MOLY

Přenos znalostí ze čtyř na dvě kola

LIQUI MOLY od 2015 propaguje v MotoGP

Beta sází na LIQUI MOLY
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V tomto katalogu výrobků je uvedený pouze speciální výběr výrobků z celkového sortimentu německé společnosti LIQUI MOLY GMBH. Zde neuvedené výrobky 
mohou být publikovány ve všeobecněji zaměřených katalozích nebo v dalších propagačním materiálech. Aktuální informace o výrobcích a zaváděných novin-
kách do nabízeného sortimentu jsou dostupné na internetové prezentaci výrobků Liqui Moly na adrese www.liqui-moly.cz, resp. www.liqui-moly.sk. 
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PŘÍSADA DO MOTOROVÉHO OLEJE MOTOCYKLŮ

PROPLACH MOTORU MOTOCYKLU

Motorbike Oil Additive

Motorbike Engine Flush

Přísada pro snížení opotřebení motoru na bázi MoS2. Vědec-
ky prokázané snížení opotřebení až o 50 %. Prodlužuje tím 
životnost motoru. Motor běží lehčeji, a tím snižuje spotřebu 
oleje a  pohonných hmot. Zklidňuje běh motoru a  snižuje 
jeho provozní poruchovost. Testováno na motorech vybave-
ných katalyzátory.

Přípravek je sladěná kombinace speciálních účinných kom-
ponent v nosné tekutině. Vysoce účinné detergentní a dis-
perzantní přísady ve  spojení s  nosnou tekutinou rozpouš-
tějí usazeniny bahenního i pevného typu. V oleji rozpustné 
i nerozpustné zbytky všech druhů usazenin se rozptýlí v oleji 
a při jeho výměně se odstraní z olejového oběhu.
Proplach je snášenlivý se všemi běžně prodávanými moto-
rovými oleji. Je vhodný pro motocykly se spojkou v olejové 
náplni.

Pro všechny 4T a  2T motory se smě-
šovacím i  odděleným mazáním. Lze 
použít i  u  vícelamelových mokrých 
spojek. Přísadu přidat při každé výmě-
ně opotřebovaného oleje nebo u  2T 
motorů při každém tankování.
Dávkování pro 4T motory: 30 ml na 1 l 
motorového oleje, u  mokré spojky 
20 ml na 1 l.
Dávkování pro 2T motory s  odděle-
ným mazáním: 20 ml na 1 l; pro smíše-
né mazání 10 ml na 10 l směsi. 

Čištění a vymývání mazacích olejo-
vých okruhů čtyřtaktních benzino-
vých motocyklových motorů. Četnost 
použití proplachu je závislá na stupni 
znečištění olejového okruhu a na kva-
litě použitého oleje.
Obsah dózy 250 ml stačí pro motory 
s olejovou náplní až 4,5 litrů motoro-
vého oleje. 

125 ml 6  1580

250 ml 20  1657

PŘÍSADA DO PALIVA 4T MOTOCYKLŮ
Motorbike 4T Bike-Additive
Přísada zvyšuje výkonnost motoru. Odbourává usazeniny 
v palivovém systému, na  ventilech, zapalovacích svíčkách 
a ve spalovacím prostoru. Zabraňuje jejich nové tvorbě. Tím 
snižuje spotřebu pohonných hmot. Chrání celý palivový sys-
tém před korozí. Testováno na motorech vybavených kata-
lyzátory.

Přísada do  paliva všech čtyřtaktních 
motorů motocyklů (karburátorových 
i se vstřikováním). Obsah dózy 125 ml 
stačí pro 15 až 20 l paliva. Přidává se 
při každém tankování paliva.

PŘÍSADA DO PALIVA 2T MOTOCYKLŮ

PŘÍSADA MOTORBIKE SPEED

STABILIZÁTOR BENZINU MOTORBIKE

Motorbike 2T Bike-Additive

Motorbike Speed Additive

Motorbike Benzin Stabilisator

Přísada zvyšuje výkonnost motoru. Odbourává usazeniny 
v palivovém systému a rovněž v sacích a výfukových kaná-
lech. Chrání celý palivový systém před korozí. Čistý motor 
spotřebovává méně pohonných hmot a produkuje méně 
škodlivých emisí. Testováno na motorech vybavených kata-
lyzátory.

Moderní přípravek tvořený kombinací bezpopelových účin-
ných látek, formulovaných podle nejnovějších poznatků 
z  vývoje motorových paliv a  jejich aditiv. Vyznačuje se vý-
bornými čisticími, disperzními a  materiálově-ochrannými 
vlastnostmi, a  vlastnostmi zlepšující zrychlení motocyklu. 
Odpovídá požadavkům současných motorů, pohonných 
hmot a provozních podmínek. Zaručuje větší jízdní požitek 
optimalizací využití výkonu motoru. Ten lépe startuje a pře-
devším má klidnější běh.

Konzervuje a chrání pohonné hmoty před stárnutím a oxi-
dací. Zabraňuje korozi v celém palivovém systému. Zaručuje 
bezproblémové přezimování motocyklů, skútrů, čtyřkolek, 
sněžných vozidel a  ostatních benzinových dvoutaktních 
a čtyřtaktních motorů. Přísada zvyšuje provozní bezpečnost 
motoru. Má dlouhodobý účinek.

Pro všechny dvoutaktní motory se 
směšovacím nebo odděleným mazá-
ním olejem. Objem dávkovací nádob-
ky lahvičky (25 ml) stačí pro 5 l paliva, 
případně směsi paliva s olejem.

Přísada do pohonných hmot pro 
všechny čtyř i dvoutaktní benzinové 
motory.

Vhodné pro všechny benzinové mo-
tory - především pro preventivní pou-
žití. Testováno na motorech přeplňo-
vaných turbokompresory a motorech 
vybavených katalyzátory.

125 ml 6  1581

250 ml 6  1582

150 ml 6  3040

250 ml 6  3041
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MOTOROVÉ OLEJE 4T STREET
Plně syntetické

ČISTIČ CHLADIČE MOTORBIKE

UTĚSŇOVAČ CHLADIČE MOTORBIKE

Motorbike Kühler Reiniger

Motorbike Kühler Dichter

Koncentrát pro čistění vodních chladicích soustav motocyk-
lových motorů. Usazeniny v chladicích a topných systémech 
vytváří bariéry vůči výměně tepla, blokují termostatické 
ventily a  regulační mechanismy. Při příliš vysokých teplo-
tách pracuje motor nehospodárně a  s  vysokým opotřebe-
ním. Tyto podmínky vysoce zvyšují riziko poškození motoru. 
Čistič rozpouští olejové a vápenaté usazeniny, zajišťuje udr-
žování optimální teploty a  zaručuje provozní spolehlivost 
motoru. Neobsahuje žádné agresivní kyseliny a louhy.

Disperzní přípravek, který slouží k utěsnění vodních chladi-
cích systémů motocyklů. Spolehlivě utěsní vlasové trhlinky 
a  menší netěsnosti. Rovněž je možno Utěsňovač chladiče 
Motorbike použít preventivně pro pojištění provedené 
opravy chladicího systému. Disperze pevných látek je stabi-
lizována ve speciální nosné kapalině.

Čistič je vhodný pro všechny vodní 
chladicí systémy. Snášenlivý je se vše-
mi běžnými přísadami do  chladicích 
kapalin a protimrazovými přípravky.

Pro utěsnění malých netěsností vod-
ních chladicích systémů s  i  bez vod-
ního fi ltru. Utěsňovač je také vhodný 
pro hliníkové a plastové chladiče.

150 ml 6  3042

150 ml 6  3043

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 5W-40 RACE
Motorbike 4T Synth 5W-40 Race
Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej přizpůsobe-
ný pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtaktních 
motocyklových motorech. Plně syntetické základové ole-
je spolu s jakostními aditivy zaručují při všech provozních 
podmínkách optimální mazání, výtečnou čistotu v motoru, 
výborný součinitel tření a rovněž minimální opotřebení. Tes-
tován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k  celoročnímu po-
užití v  běžných až velmi výkonných 
motorech silničních, závodních a  te-
rénních motocyklů. Možno použít 
u čtyřkolek, skútrů i sněžných vozidel. 
Výrobci motocyklů skupiny Piaggio 
a rovněž Aprilia předepisují oleje této 
viskozity od  modelového roku 2010. 
Olej je vhodný pro použití v motorech 
s i bez spojky v olejové lázni.

Specifi kace/schválení: ACEA A3-04; API SM; JASO MA2

1 l 6  2592

4 l 1  1685

60 l 1  2593

205 l 1  2594

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-50 RACE

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-60 RACE

Motorbike 4T Synth 10W-50 Race

Motorbike 4T Synth 10W-60 Race

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej přizpůsobe-
ný pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtaktních 
motocyklových motorech. Plně syntetické základové ole-
je spolu s jakostními aditivy zaručují při všech provozních 
podmínkách optimální mazání, výtečnou čistotu v motoru, 
výborný součinitel tření a rovněž minimální opotřebení. Tes-
tován v motorech vybavených katalyzátory.

Plně syntetický vysoce výkonný čtyřtaktní motorový olej 
speciálně určený pro závodní nasazení. Je odzkoušený v mo-
tocyklových závodech. Umožňuje optimální mazání motoru 
za extrémních provozních podmínek se zárukou nejvyšší 
ochrany proti opotřebení. Zvláště vhodný je pro použití ve 
vysoce zatěžovaných silničních a závodních motocyklech. 
Rovněž udržuje vynikající čistotu v motoru. Testován v mo-
torech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k  celoročnímu po-
užití v  běžných až velmi výkonných 
motorech silničních, závodních a  te-
rénních motocyklů. Možno použít 
u čtyřkolek, skútrů i sněžných vozidel. 
Výborně se hodí pro použití v moto-
rech s i bez spojky v olejové lázni.

Speciální olej pro vysoce zatížené 
čtyřtaktní motory motocyklů v silnič-
ním a závodním nasazení.

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

1 l 6  1502

4 l 4  1686

20 l 1  1567

60 l 1  1564

205 l 1  1569

1 l 6  1525

4 l 4  1687

20 l 1  1527
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Syntetická technologie

Zde uvedené specifi kace, schválení a doporučení se mohou od vydání katalogu změnit. Jejich aktuální stav je uvedený v produktových informacích výrobků nebo na internetové prezentaci www.liqui-moly.cz. 

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 STREET
Motorbike 4T 10W-40 Street
Vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití 
ve  vzduchem i  vodou chlazených čtyřtaktních motocyklo-
vých motorech. Vybrané základové oleje spolu s jakostními 
aditivy zaručují při všech provozních podmínkách optimální 
mazání, výtečnou čistotu v motoru a výborný součinitel tře-
ní. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k  celoročnímu po-
užití v  běžných až velmi výkonných 
motorech silničních, závodních a  te-
rénních motocyklů. Možno použít 
do  čtyřkolek, skútrů i  sněžných vozi-
del. Výborně se hodí pro použití v mo-
torech s i bez spojky v olejové lázni.

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-30 STREET
Motorbike 4T 10W-30 Street
Vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití 
ve  vzduchem i  vodou chlazených čtyřtaktních motocyklo-
vých motorech. Vybrané základové oleje spolu s jakostními 
aditivy zaručují při všech provozních podmínkách optimální 
mazání, výtečnou čistotu v motoru a výborný součinitel tře-
ní. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k  celoročnímu po-
užití v  běžných až velmi výkonných 
motorech silničních, závodních a  te-
rénních motocyklů. Možno použít 
u čtyřkolek a skútrů. Výrobci motocy-
klů, jako jsou Honda a Suzuki, přede-
pisují oleje této viskozity od modelo-
vého roku 2010. Olej se výborně hodí 
pro použití v motorech s i bez spojky 
v olejové lázni.

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

1 l 6  1521

4 l 4  1243

20 l 1  1562

60 l 1  1563

205 l 1  1568

1 l 6  2526

4 l 4  1688

60 l 1  2531

205 l 1  2544

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 15W-50 STREET

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 FORMULA

Motorbike 4T 15W-50 Street

Motorbike 4T 10W-40 Formula

Vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití 
ve  vzduchem i  vodou chlazených čtyřtaktních motocyklo-
vých motorech. Vybrané základové oleje spolu s jakostními 
aditivy zaručují při všech provozních podmínkách optimální 
mazání, výtečnou čistotu v motoru a výborný součinitel tře-
ní. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití 
ve  vzduchem i  vodou chlazených čtyřtaktních motocyklo-
vých motorech. Vybrané základové oleje spolu s jakostními 
aditivy zaručují při všech provozních podmínkách optimální 
mazání, výtečnou čistotu v motoru a výborný součinitel tře-
ní. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Speciálně určený k  celoročnímu po-
užití v  běžných až velmi výkonných 
motorech silničních, závodních a  te-
rénních motocyklů. Možno použít 
u čtyřkolek a skútrů. Četní japonští vý-
robci předepisují pro starší motocykly 
z devadesátých let oleje této viskozi-
ty. Olej je vhodný pro použití v moto-
rech s i bez spojky v olejové lázni.

Speciálně určený k celoročnímu po-
užití v běžných až velmi výkonných 
motorech silničních a závodních 
motocyklů a skútrů. Olej je vhodný 
pro použití v motorech s i bez spojky 
v olejové lázni.

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

1 l 6  2555

4 l 4  1689

60 l 1  2565

205 l 1  2566

800 ml 6  3036

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 BASIC STREET
Motorbike 4T 10W-40 Street
Vysoce výkonný minerální olej přizpůsobený pro použití 
v  moderních, vzduchem i  vodou chlazených, čtyřtaktních 
motocyklových motorech. Byl speciálně vyvinutý pro celo-
roční provoz v  běžně až vysoce zatížených silničních a  zá-
vodních motocyklech. Vybrané základové oleje a  vysoce 
jakostní aditiva zaručují optimální mazání, výbornou čistotu 
v motoru a výtečné třecí hodnoty. Motorový olej Motorbike 
4T 10W-40 Basic Street vyhovuje specifi kaci JASO MA2.

Speciálně vhodný olej pro celoroční 
použití v běžně až vysoce zatížených 
čtyřtaktních motorech silničních a zá-
vodních motocyklů. Výborně se hodí 
pro použití v motorech s i bez spojky 
v olejové lázni.

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA-2

1 l 6  3044

4 l 4  3046

20 l 1  3047

60 l 1  3048

205 l 1  3049
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Zde uvedené specifi kace, schválení a doporučení se mohou od vydání katalogu změnit. Jejich aktuální stav je uvedený v produktových informacích výrobků nebo na internetové prezentaci www.liqui-moly.cz. 

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 SCOOTER
Motorbike 4T 10W-40 Scooter
Vícerozsahový minerální olej pro moderní čtyřtaktní moto-
ry skútrů. Zaručuje bezpečné mazání při všech provozních 
podmínkách. Optimálně chrání před opotřebením a dispo-
nuje vysokou stabilitou mazacího fi lmu. Testován v  moto-
rech vybavených katalyzátory.

Motorový olej pro čtyřtaktní motory 
skútrů. Je nutno respektovat provozní 
předpisy stanovené výrobci motorů.

Specifi kace/schválení: ACEA A3-04; API SG/SJ

1 l 6  1618

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 20W-50 STREET
Motorbike 4T 20W-50 Street
Vícerozsahový motorový olej pro čtyřtaktní motocykly. Za-
ručuje bezpečné mazání při všech provozních podmínkách. 
Optimálně chrání před opotřebením a  disponuje vysokou 
stabilitou mazacího fi lmu. Testován v motorech vybavených 
katalyzátory.

Motorový olej pro čtyřtaktní moto-
cyklové motory, převážně určený pro 
starší motocykly. Je vhodný pro pou-
žití v motorech se   spojkou v olejové 
lázni. Je nutno respektovat provozní 
předpisy stanovené výrobci motorů.

Specifi kace/schválení: API SG/SJ/SL

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE HD-CLASSIC SAE 50 STREET 

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 20W-50 FORMULA 

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Motorbike 4T 20W-50 Formula

Jednorozsahový motorový olej pro čtyřtaktní motocykly. Pro 
použití v klasických motocyklech. Speciálně doporučený pro 
značku Harley-Davidson. Vysoká odolnost proti opotřebení 
a výborná ochrana proti korozi. Absolutní střihová stabilita 
mazacího fi lmu. Zajišťuje klidný chod motoru a  jeho dlou-
hou životnost. Nízká spotřeba oleje a nepatrná ztráta oleje 
odpařováním.

Vysoce výkonný motorový olej přizpůsobený pro použití 
ve  vzduchem i  vodou chlazených čtyřtaktních motocyklo-
vých motorech. Vybrané základové oleje spolu s jakostními 
aditivy zaručují při všech provozních podmínkách optimální 
mazání, výtečnou čistotu v motoru a výborný součinitel tře-
ní. Testován v motorech vybavených katalyzátory.

Motorový olej pro čtyřtaktní motocy-
klové motory, speciálně pro značku 
Harley-Davidson. Mísitelný se všemi 
obvyklými motorovými oleji.

Speciálně určený k celoročnímu po-
užití v běžných až velmi výkonných 
motorech silničních a závodních mo-
tocyklů a skútrů.

Specifi kace/schválení: API SG

Specifi kace/schválení: API SG/SJ/SL

1 l 6  1572

4 l 4  1230

800 ml 6  3035

1 l 6  1500

4 l 4  1696

20 l 1  1560

60 l 1  1561

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-40 OFFROAD RACE
Motorbike 4T Synth 10W-40 Off road Race
Plně syntetický vysoce výkonný olej přizpůsobený pro po-
užití v moderních, vzduchem i vodou chlazených, čtyřtakt-
ních motocyklových motorech. Plně syntetické základové 
oleje a  nejmodernější jakostní aditiva zaručují obzvláště 
v  závodním nasazení optimální mazání, výbornou čistotu 
v motoru, výtečné třecí hodnoty a minimální opotřebení.

Speciálně vhodný olej pro profesi-
onální použití ve  vysoce zatížených 
čtyřtaktních endurových a  motokro-
sových motocyklech, a rovněž ve čtyř-
kolkách, vozidlech SxS a  sněžných 
skútrech. Olej je vhodný pro použití 
v  motorech s  i  bez spojky v  olejové 
lázni.

Specifi kace/schválení: ACEA A3; API SM; JASO MA2

1 l 6  3018

4 l 4  3019
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MOTOROVÉ OLEJE 4T OFFROAD
Syntetická technologie

Zde uvedené specifi kace, schválení a doporučení se mohou od vydání katalogu změnit. Jejich aktuální stav je uvedený v produktových informacích výrobků nebo na internetové prezentaci www.liqui-moly.cz. 

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-50 OFFROAD RACE

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-60 OFFROAD RACE

Motorbike 4T Synth 10W-50 Off road Race

Motorbike 4T Synth 10W-60 Off road Race

Plně syntetický vysoce výkonný olej přizpůsobený pro po-
užití v moderních, vzduchem i vodou chlazených, čtyřtakt-
ních motocyklových motorech. Plně syntetické základové 
oleje a  nejmodernější jakostní aditiva zaručují obzvláště 
v  závodním nasazení optimální mazání, výbornou čistotu 
v  motoru, výtečné třecí hodnoty a  minimální opotřebení. 
Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Off road Race vy-
hovuje specifi kaci JASO MA2.

Plně syntetický vysoce výkonný olej přizpůsobený pro po-
užití v moderních, vzduchem i vodou chlazených, čtyřtakt-
ních motocyklových motorech. Plně syntetické základové 
oleje a  nejmodernější jakostní aditiva zaručují obzvláště 
v  závodním nasazení optimální mazání, výbornou čistotu 
v  motoru, výtečné třecí hodnoty a  minimální opotřebení. 
Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Off road Race vy-
hovuje specifi kaci JASO MA2.

Speciálně vhodný olej pro profesi-
onální použití ve  vysoce zatížených 
čtyřtaktních endurových a  motokro-
sových motocyklech, a rovněž ve čtyř-
kolkách, vozidlech SxS a  sněžných 
skútrech. Olej je vhodný pro použití 
v  motorech s  i  bez spojky v  olejové 
lázni.

Speciálně vhodný olej pro profesi-
onální použití ve  vysoce zatížených 
čtyřtaktních endurových a  motokro-
sových motocyklech, a rovněž ve čtyř-
kolkách, vozidlech SxS a  sněžných 
skútrech. Olej je vhodný pro použití 
v  motorech s  i  bez spojky v  olejové 
lázni.

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

1 l 6  3051

4 l 4  3052

1 l 6  3053

4 l 4  3054

MOTOROVÝ OLEJ SNOWMOBIL 0W-40
Snowmobil Motoroil 0W-40
Plně syntetický lehkoběžný motorový olej. Zajišťuje nej-
rychlejší rozvod oleje v motoru a optimální mazání od jeho 
prvních otáček. Použití syntetických základových olejů s po-
krokovou technologií olejových aditiv zaručuje oleji nízko-
viskózní vlastnosti, vysokou střihovou stabilitu, spolehlivé 
odstraňování usazenin, snížení ztráty třením v motoru a ma-
ximální ochranu před opotřebením. Olej byl testován v mo-
torech s katalyzátorem.

Speciálně vyvinutý motorový olej 
pro zážehové 4T motory používané 
ve sněžných skútrech.

Specifi kace/schválení: ACEA A3-04/B4-04; API SM/CF

1 l 6  7520

205 l 1  9048

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 OFFROAD

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-50 OFFROAD

Motorbike 4T 10W-40 Off road

Motorbike 4T 10W-50 Off road

Vysoce výkonný olej přizpůsobený pro použití v moderních, 
vzduchem i vodou chlazených, čtyřtaktních motocyklových 
motorech. Vybrané základové oleje a vysoce jakostní aditiva 
zaručují optimální mazání, výbornou čistotu v motoru a vý-
tečné třecí hodnoty. Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 
Off road vyhovuje specifi kaci JASO MA2.

Vysoce výkonný olej přizpůsobený pro použití v moderních, 
vzduchem i vodou chlazených, čtyřtaktních motocyklových 
motorech. Vybrané základové oleje a vysoce jakostní aditiva 
zaručují optimální mazání, výbornou čistotu v motoru a vý-
tečné třecí hodnoty. Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 
Off road vyhovuje specifi kaci JASO MA2. Četní japonští vý-
robci motocyklů předepisují pro starší motocykly z devade-
sátých let motorový olej této viskozity.

Speciálně vhodný olej pro použití 
v  běžně až vysoce zatížených čtyř-
taktních endurových a  motokroso-
vých motocyklech, a  rovněž ve  čtyř-
kolkách, vozidlech SxS a  sněžných 
skútrech. Výborně se hodí pro použití 
v  motorech s  i  bez spojky v  olejové 
lázni.

Speciálně vhodný olej pro použití 
v  běžně až vysoce zatížených čtyř-
taktních endurových a  motokroso-
vých motocyklech, a  rovněž ve  čtyř-
kolkách, vozidlech SxS a  sněžných 
skútrech. Výborně se hodí pro použití 
v  motorech s  i  bez spojky v  olejové 
lázni.

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

1 l 6  3055

4 l 4  3056

1 l 6  3057

4 l 4  3058



MOTOROVÉ OLEJE 4T OFFROAD
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Zde uvedené specifi kace, schválení a doporučení se mohou od vydání katalogu změnit. Jejich aktuální stav je uvedený v produktových informacích výrobků nebo na internetové prezentaci www.liqui-moly.cz. 

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 10W-40 BASIC OFFROAD

MOTOROVÝ OLEJ ATV 4T 10W-40

Motorbike 4T 10W-40 Basic Off road

ATV 4T 10W-40

Vysoce výkonný minerální olej přizpůsobený pro použití 
v  moderních, vzduchem i  vodou chlazených, čtyřtaktních 
motocyklových motorech. Vybrané základové oleje a vysoce 
jakostní aditiva zaručují optimální mazání, výbornou čistotu 
v motoru a výtečné třecí hodnoty. Motorový olej Motorbike 
4T 10W-40 Basic Off road vyhovuje specifi kaci JASO MA2.

Vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej obsahující kom-
ponenty na bázi syntetické technologie. Zajišťuje rychlé pro-
mazání motoru a optimální mazání obzvláště při extrémních 
provozních podmínkách. Pečlivě vybrané základové oleje 
spolu se zdokonalenou aditivní technologií zaručují oleji 
vysokou odolnost proti odstřižení mazací vrstvy. Rovněž 
spolehlivě zabraňuje usazování nečistot, snižuje třecí ztráty 
v motoru a přispívá k maximálnímu snížení jeho opotřebení. 
Olej byl testován v motorech s katalyzátory.

Speciálně vhodný olej pro použití 
v  běžně až vysoce zatížených čtyř-
taktních endurových a  motokroso-
vých motocyklech, a  rovněž ve  čtyř-
kolkách, vozidlech SxS a  sněžných 
skútrech. Výborně se hodí pro použití 
v  motorech s  i  bez spojky v  olejové 
lázni.

Olej speciálně navržený pro extrém-
ní provozní podmínky ve  vzduchem 
i  vodou chlazených čtyřtaktních 
motorech vozidel kategorie ATV (All 
Terrain Vehicles), čtyřkolek (Quads) 
a SxS (Side by Side).

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

Specifi kace/schválení: API SL; JASO MA2

1 l 6  3059

4 l 4  3062

1 l 6  3013

4 l 4  3014

205 l 1  7542

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T SYNTH RACE

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T SYNTH SCOOTER RACE

Motorbike 2T Synth Race

Motorbike 2T Synth Scooter Race

Tento plně syntetický dvoutaktní motorový olej splňuje 
a  překonává náročné požadavky výrobců motocyklů. Olej 
se nejlépe hodí pro motocykly, skútry, čtyřkolky, motokáry, 
sněžná vozidla apod. Je samomísitelný. Vynikající kombina-
ce nejmodernějších základových olejů a technologie aditiv 
zaručuje bezezbytkové spalování a tím udržuje čistotu v mo-
toru a ve výfukovém systému. Mimoto je motor optimálně 
chráněný před opotřebením a je zachovaný jeho plný výkon.

Tento plně syntetický dvoutaktní motorový olej splňuje 
a překonává náročné požadavky výrobců motocyklů. Vedle 
speciálního použití oleje ve skútrech je možné jeho použi-
tí i  v  ostatních dvoutaktních motorech. Je samomísitelný. 
Vynikající kombinace nejmodernějších základových olejů 
a technologie aditiv zaručuje bezezbytkové spalování a tím 
udržuje čistotu v motoru a ve výfukovém systému. Motor je 
optimálně chráněný před opotřebením a je zachovaný jeho 
plný výkon.

Pro oddělené mazání a mazání směsí 
oleje s benzinem u vzduchem i vodou 
chlazených dvoutaktních motorů. Je 
samomísitelný. Směšovací poměr je 
až 1:100 a musí odpovídat provozním 
předpisům jednotlivých motorů.

Pro oddělené mazání a mazání směsí 
oleje s benzinem u vzduchem i vodou 
chlazených dvoutaktních motorů. Je 
samomísitelný. Směšovací poměr je 
až 1:100 a musí odpovídat provozním 
předpisům jednotlivých motorů.

Specifi kace/schválení: API TC; Husqvarna; ISO L-EGD; JASO FD

Specifi kace/schválení: API TC; Husqvarna; ISO L-EGD; JASO FD

1 l 6  1505

20 l 1  1566

1 l 6  1053

20 l 1  1054



MOTOROVÉ OLEJE 2T STREET

Výrobek Popis Použití Obsah Balení (ks) Obj. č.

910

Výrobek Popis Použití Obsah Balení (ks) Obj. č.

M
O

TO
R

O
V

É

2T
 O

LE
JE

Polo syntetické

MOTOROVÉ OLEJE 2T STREET
Minerální

MOTOROVÉ OLEJE 2T OFFROAD
Plně syntetické

Zde uvedené specifi kace, schválení a doporučení se mohou od vydání katalogu změnit. Jejich aktuální stav je uvedený v produktových informacích výrobků nebo na internetové prezentaci www.liqui-moly.cz. 

1 l 6  1504

20 l 1  1565

60 l 1  1577

500 ml 6  1622

1 l 6  1621

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T STREET
Motorbike 2T Street
Jakostní částečně syntetický dvoutaktní motorový olej pro 
použití ve veškerých dvoutaktních motorech. Je samomísi-
telný. Vybrané minerální a syntetické základové oleje v kom-
binaci s  nejmodernější technologií aditiv umožňují beze-
zbytkové spalování a tím udržují čistotu v motoru. Motor je 
optimálně chráněný před opotřebením.

Pro oddělené mazání a mazání směsí 
oleje s benzinem u vzduchem i vodou 
chlazených dvoutaktních motorů. Je 
samomísitelný. Směšovací poměr je 
až 1:50 a  musí odpovídat provozním 
předpisům jednotlivých motorů.

Specifi kace/schválení: API TC; ISO L-EGC; JASO FC; TISI (Thailand International Standards Institute)

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T SEMISYNTH SCOOTER
Motorbike 2T Semisynth Scooter
Jakostní částečně syntetický dvoutaktní motorový olej pro 
použití v dvoutaktních motorech skútrů a malých motocy-
klů. Je samomísitelný. Vybrané minerální a syntetické zákla-
dové oleje v  kombinaci s  nejmodernější technologií aditiv 
umožňují bezezbytkové spalování a  tím udržují čistotu 
v motoru. Motor je optimálně chráněný před opotřebením.

Pro oddělené mazání a mazání směsí 
oleje s benzinem u vzduchem i vodou 
chlazených dvoutaktních motorů. Je 
samomísitelný. Směšovací poměr je 
až 1:50 a  musí odpovídat provozním 
předpisům jednotlivých motorů.

Specifi kace/schválení: API TC; ISO L-EGC; JASO FC; TISI (Thailand International Standards Institute)

1 l 6  1619

4 l 4  1237

60 l 1  1633

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T BASIC SCOOTER
Motorbike 2T Basic Scooter
Jakostní minerální dvoutaktní motorový olej pro použití 
v dvoutaktních motorech skútrů a malých motocyklů. Je sa-
momísitelný. Vybrané základové oleje a aditiva chrání motor 
před opotřebením a udržují motorové součástky čisté.

Pro oddělené mazání a mazání směsí 
oleje s benzinem u vzduchem i vodou 
chlazených dvoutaktních motorů. Je 
samomísitelný. Směšovací poměr je 
až 1:50 a  musí odpovídat provozním 
předpisům jednotlivých motorů.

Specifi kace/schválení: API TC; ISO L-EGB; JASO FB

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T SYNTH OFFROAD RACE
Motorbike 2T Synth Off road Race
Tento plně syntetický dvoutaktní motorový olej splňuje 
a  překonává náročné požadavky výrobců motocyklů. Byl 
speciálně vyvinutý pro profesionální použití ve vysoce za-
tížených endurových a motokrosových motocyklech, a rov-
něž ve čtyřkolkách, vozidlech SxS a sněžných skútrech. Je 
samomísitelný. Optimálně chrání motor před opotřebením 
a udržuje jeho maximální výkonnost.

Pro oddělené mazání a mazání směsí 
oleje s benzinem u vzduchem i vodou 
chlazených dvoutaktních motorů. Je 
samomísitelný. Směšovací poměr je 
až 1:100 a musí odpovídat provozním 
předpisům jednotlivých motorů.

Specifi kace/schválení: API TC; Husqvarna; ISO L-EGD; JASO FD

1 l 6  3063

4 l 4  3064



MOTOROVÉ OLEJE 2T OFFROAD
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MOTOROVÉ OLEJE 2T KART
Plně syntetické

PŘEVODOVÉ OLEJE
Plně syntetické

Zde uvedené specifi kace, schválení a doporučení se mohou od vydání katalogu změnit. Jejich aktuální stav je uvedený v produktových informacích výrobků nebo na internetové prezentaci www.liqui-moly.cz. 

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T OFFROAD
Motorbike 2T Off road
Jakostní částečně syntetický motorový olej pro použití 
v běžně až vysoce zatížených endurových a motokrosových 
motocyklech, a rovněž ve čtyřkolkách, vozidlech SxS a sněž-
ných skútrech. Je samomísitelný. Vybrané minerální a synte-
tické základové oleje v kombinaci s nejmodernější aditivní 
technologií umožňují bezezbytkové spalování a udržují čistý 
motor. Optimálně chrání motor před opotřebením.

Pro oddělené mazání a mazání směsí 
oleje s benzinem u vzduchem i vodou 
chlazených dvoutaktních motorů. Je 
samomísitelný. Směšovací poměr je 
až 1:50 a  musí odpovídat provozním 
předpisům jednotlivých motorů.

API TC; ISO L-EGC; JASO FC; TISI (Thailand International Standards Institute)

1 l 6  3065

4 l 4  3066

MOTOROVÝ OLEJ PRO KART
Pro Kart
Plně syntetický dvoutaktní motorový olej, který byl speci-
álně vyvinutý pro použití v  závodních motorech. Zajišťuje 
maximální výkon motoru. Vybrané základové oleje na bázi 
syntetických esterů a  speciální aditiva zaručují, obzvláště 
při extrémních podmínkách použití, výborné mazání a mi-
nimální opotřebení motoru. Olej udržuje zapalovací svíčky, 
spalovací prostory a písty v čistotě. Olej má homologaci FIA 
a proto je ofi ciálně povolený pro závodní použití.

Speciálně pro vzduchem a  vodou 
chlazené benzinové dvoutaktní zá-
vodní motory v motokárách, čtyřkol-
kách a motocyklech. Není vhodný pro 
speciální paliva, jako je např. metha-
nol. Je nutno dodržovat směšovací 
poměry stanovené výrobci motorů.

Specifi kace/schválení: FIA LUBRICANT APPROVAL (international)

1 l 6  1635

500 ml 6  1516

PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 75W-90
Motorbike Gear Oil 75W-90
Výkonný vysokotlaký převodový olej vyrobený z jakostních 
syntetických základových olejů a aditiv. Zejména při extrém-
ních provozních podmínkách umožňuje lehké a přesné řaze-
ní převodů a splňuje výkonnostní třídu API GL5. Disponuje 
výbornou ochranou před opotřebením a optimálními visko-
zitními a teplotními vlastnostmi.

Pro velmi zatížené motocyklové pře-
vodovky a kardanové náhony zadních 
kol. Dodržovat provozní předpisy jed-
notlivých výrobců převodovek.

Specifi kace/schválení: API GL5; MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D

PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 75W-140 GL5 VS
Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS
Výkonný plně syntetický vysokotlaký převodový olej vyro-
bený z  jakostních syntetických základových olejů a  aditiv. 
Zejména při extrémních provozních podmínkách umožňuje 
lehké a přesné řazení převodů a splňuje výkonnostní třídu 
API GL5. Disponuje výbornou ochranou před opotřebením 
a optimálními viskozitními a teplotními vlastnostmi.

Pro velmi zatížené motocyklové pře-
vodovky a kardanové náhony zadních 
kol. Dodržovat provozní předpisy jed-
notlivých výrobců převodovek.

Specifi kace/schválení: API GL5 LS

500 ml 6  3072
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PŘEVODOVÉ OLEJE
Minerální

Zde uvedené specifi kace, schválení a doporučení se mohou od vydání katalogu změnit. Jejich aktuální stav je uvedený v produktových informacích výrobků nebo na internetové prezentaci www.liqui-moly.cz. 

PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 10W-30
Motorbike Gear Oil 10W-30
Výkonný převodový olej smíchaný z  pečlivě vybraných zá-
kladových olejů a multifunkčních aditiv. Z toho vyplývá širo-
ký rozsah použití tohoto oleje v motocyklových převodov-
kách a náhonech.

Pro běžně až vysoce zatížené motocy-
klové převodovky a kardanové náho-
ny zadních kol.

Specifi kace/schválení: API GL4

1 l 6  3087

500 ml 6  1617

PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 80W
Motorbike Gear Oil 80W
Výkonný převodový olej vyrobený z pečlivě vybraných mi-
nerálních základových olejů a aditiv. Umožňuje lehké a přes-
né řazení převodů a splňuje výkonnostní třídu API GL4.

Pro velmi zatížené motocyklové pře-
vodovky a kardanové náhony zadních 
kol. Dodržovat provozní předpisy jed-
notlivých výrobců převodovek.

Specifi kace/schválení: API GL4; MIL-L 2105; ZF TE-ML 02B, 17A

150 ml 12  1680

PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE GL4 80W-90 SCOOTER
Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter
Výkonný vysokotlaký převodový olej vyrobený z pečlivě vy-
braných základových olejů a  multifunkčních aditiv. Z  toho 
vyplývá široký rozsah použití v  převodovkách a  náhonech 
skútrů a motocyklů.

Pro motocyklové převodovky a  kar-
danové náhony zadních kol s normál-
ním až vysokým zatížením.

Specifi kace/schválení: API GL4; MIL-L 2105

PŘEVODOVÝ OLEJ MOTORBIKE 10W-30 ATV
Motorbike Gear Oil 10W-30 ATV
Výkonný převodový olej smíchaný z  pečlivě vybraných zá-
kladových olejů a multifunkčních aditiv. Z toho vyplývá širo-
ký rozsah použití tohoto oleje v motocyklových převodov-
kách a náhonech. Převodový olej Motorbike 10W-30 ATV se 
výborně hodí do agregátů s mokrou spojkou a/nebo mok-
rou lamelovou brzdou.

Pro běžně až vysoce zatížené převo-
dovky a  koncové náhony bez nebo 
s  mokrou spojkou a/nebo mokrou 
lamelovou brzdou.

Specifi kace/schválení: API GL4

1 l 6  3094
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OLEJ NA VZDUCHOVÉ FILTRY MOTOCYKLŮ

OLEJ NA VZDUCHOVÉ FILTRY MOTOCYKLŮ VE SPREJI

Motorbike Luft-Filter-Öl

Motorbike Luft-Filter-Öl

Speciálně koncipovaný olej, který zachycuje prach a nečis-
toty na  pěnové vložce vzduchového fi ltru a  předchází tak 
poruchám motoru vzniklých abrazivním opotřebením. Pro-
dlužuje životnost motoru. Odpuzuje vodu, netvrdne, nepění 
a  je stabilní vůči vlhkosti. Jeho modré zabarvení umožňuje 
při namočení fi ltru spolehlivou kontrolu rovnoměrného na-
nesení oleje.

Olej na  vzduchové fi ltry motocyklů ve  spreji je speciálně 
vyvinutý prostředek na  smáčení pěnových a  tkaninových 
vzduchových fi ltrů. Částečky nečistot, které se do  motoru 
nasávají obzvláště při extrémních provozních podmínkách, 
se budou spolehlivě zachycovat na vzduchovém fi ltru. Tím 
se zabrání poškození motoru. Aplikovaný olej zaručuje op-
timální průchod vzduchu fi ltrem a  tím i  maximální výkon 
motoru.

Olej je vhodný pro použití ve  všech 
dvoutaktních a  čtyřtaktních motocy-
klech se vzduchovým i  vodním chla-
zením, ve kterých se používají pěnové 
vzduchové fi ltry.

Olej je vhodný pro použití ve  všech 
dvoutaktních a  čtyřtaktních moto-
cyklech a  rovněž v  automobilech se 
vzduchovým i  vodním chlazením, 
ve kterých se používají pěnové nebo 
tkaninové vzduchové fi ltry.

OLEJ DO TLUMIČŮ PRO MOTOCYKLY - LEHKÝ
Motorbike Fork Oil 5W Light
Plně syntetický olej do  motocyklových tlumičů pérová-
ní - předních i  zadních. Zabraňuje poškození třecích ploch 
tlumičů a zajišťuje zejména po delším používání spolehlivé 
jízdní vlastnosti motocyklu. Nedovolí vzniku pěny a ztvrdnu-
tí těsnicích elementů. Dobrá ochrana proti korozi a opotře-
bení zajišťuje dlouhou životnost.

Univerzální použití v  předních vid-
licích a  zadních tlumičích pérová-
ní u  motocyklů, mopedů, motokol 
a ostatních jednostopých vozidel.

500 ml 20  1625

1 l 6  3096

400 ml sprej 12  1604

500 ml 6  1523

5 l 4  1623

OLEJ DO TLUMIČŮ PRO MOTOCYKLY - STŘEDNÍ

OLEJ DO TLUMIČŮ PRO MOTOCYKLY - STŘEDNÍ/LEHKÝ

Motorbike Fork Oil 10W Medium

Motorbike Fork Oil 7,5W Medium/Light

Plně syntetický olej do  motocyklových tlumičů pérová-
ní - předních i  zadních. Zabraňuje poškození třecích ploch 
tlumičů a zajišťuje zejména po delším používání spolehlivé 
jízdní vlastnosti motocyklu. Nedovolí vzniku pěny a ztvrdnu-
tí těsnicích elementů. Dobrá ochrana proti korozi a opotře-
bení zajišťuje dlouhou životnost.

Plně syntetický tlumičový olej 7,5W (střední/lehký) je vhod-
ný pro univerzální použití v  motocyklových tlumičích pé-
rování. Speciální syntetické základové oleje a  odpovídající 
aditiva zaručují optimální průběh tlumení a jízdní vlastnosti 
motocyklu.

Univerzální použití v  předních vid-
licích a  zadních tlumičích pérová-
ní u  motocyklů, mopedů, motokol 
a ostatních jednostopých vozidel. 

Univerzální použití v  předních vid-
licích a  zadních tlumičích pérová-
ní u  motocyklů, mopedů, motokol 
a ostatních jednostopých vozidel. 

500 ml 6  1506

5 l 4  1606

500 ml 6  3099



TLUMIČOVÉ OLEJE

Výrobek Popis Použití Obsah Balení (ks) Obj. č.
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OLEJ DO TLUMIČŮ PRO MOTOCYKLY - TĚŽKÝ 
Motorbike Fork Oil 15W Heavy
Plně syntetický olej do  motocyklových tlumičů pérová-
ní - předních i  zadních. Zabraňuje poškození třecích ploch 
tlumičů a zajišťuje zejména po delším používání spolehlivé 
jízdní vlastnosti motocyklu. Nedovolí vzniku pěny a ztvrdnu-
tí těsnicích elementů. Dobrá ochrana proti korozi a opotře-
bení zajišťuje dlouhou životnost.

Univerzální použití v  předních vid-
licích a  zadních tlumičích pérová-
ní u  motocyklů, mopedů, motokol 
a ostatních jednostopých vozidel. 

500 ml 6  1524

ČISTIČ NA MOTOCYKLY
Motorbike Cleaner
Speciální čistič na motocykly. Biologicky odbouratelný více 
než z  80 % (ve  smyslu německého zákona o  pracích a  čis-
ticích prostředcích). Čistí rychle, důkladně a  šetrně rovněž 
i  pevně přichycené nečistoty. Poskytuje ochranu proti ko-
rozi. Neobsahuje žádné fosfáty a životní prostředí zatěžující 
rozpouštědla. Krátká doba působnosti. Nezanechává žádné 
šmouhy.

K  čistění motocyklů, čtyřkolek, skút-
rů a  jízdních kol. Při čistění je nutno 
dodržovat místní předpisy ohledně 
vodního hospodářství a  ochrany ži-
votního prostředí. Nepoužívat na ráf-
ky z hořčíkových slitin!

ČISTIČ NA ŘETĚZY MOTOCYKLŮ

LESKLÝ VOSK MOTORBIKE

Motorbike Ketten-Reiniger

Motorbike Glanz Sprühwachs

Speciálně vyvinutý čistič z  vybraných směsí rozpouštědel 
pro rychlé a bezproblémové čištění a rovněž pro odmašťo-
vání konstrukčních součástek v motocyklovém sektoru.

Ochranný vosk na  vodní bázi s  dobrým čisticím účinkem 
a  vysokým leskem. Snadno a  rychle odstraňuje lehké sil-
niční znečištění a mastnoty bez vzniku jemných škrábanců. 
Vlivem super lehkého rozleštění (jako stírání prachu) vzniká 
na všech druzích laků hladká vrstva s vysokým leskem a vel-
mi dobrou barevnou hloubkou. Vzniklá ochranná vrstva 
zahlazuje jemné škrábance a  chrání lak před účinky pově-
trnostních vlivů.

Pro čištění hnacích řetězů s i bez těs-
nicích O-kroužků u motocyklů a čtyř-
kolek.

Výborně se hodí pro občasnou ochra-
nu laku. Optimální ošetření laku proti 
povětrnostním vlivům. Vhodné pro 
pastelové i metalické laky, obnovené 
i vhodně ošetřené, a rovněž pro rych-
lou obnovu lesku u nových, a případ-
ně i u použitých motocyklů ve výstav-
ních halách.

MAZACÍ TUK NA ŘETĚZY MOTOCYKLŮ
Motorbike Chain Lube
Plně syntetický mazací tuk na  hnací řetězy. Extrémně při-
lnavý a vodovzdorný. Výtečné vzlínavé a mazací vlastnosti. 
Doporučený zvláště pro rychloběžné řetězy. Zmenšuje pro-
dlužování řetězů a zajišťuje jejich delší životnost. 80% biolo-
gická odbouratelnost (test CEC L-33T-82, 21 dní). Optimální 
účinnost mazacího tuku je pouze při samostatném použití 
bez smíchání s jinými tuky. Před aplikací tuku je doporučeno 
řetěz očistit LIQUI MOLY Čističem na řetězy motocyklů (obj. 
č. 1602).

Pro první namazání a  následné ošet-
řování hnacích řetězů. Zvláště dopo-
ručený pro prašné, špinavé a  koro-
zivní prostředí. Pro vysoce zatížené 
a rychloběžné řetězy s i bez těsnicích 
O-kroužků.

1 l 6  1509

5 l 1  3037

20 l 1  3038

500 ml sprej 6  1602

400 ml sprej 12  3039

250 ml sprej 12  1508
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Motorbike Kettenspray weiss
Bílý plně syntetický speciální mazací tuk na řetězy motocy-
klů. Pro optimální mazání řetězů kvůli viditelné nanesené 
vrstvě tuku. Je odolný proti horku, chladu a stříkané vodě. 
Má velmi dobrou přilnavost a výborně chrání proti opotře-
bení. Zmenšuje prodlužování řetězů a  zajišťuje jejich delší 
životnost. Dobré vzlínavé vlastnosti a  dobrá ochrana proti 
korozi. Pomocí 400 ml sprejové dózy lze plnit dózu o objemu 
50 ml. Před aplikací tuku je doporučeno řetěz očistit LIQUI 
MOLY Čističem na řetězy motocyklů (obj. č. 1602).

Pro všechny vysoce namáhané a rych-
loběžné motocyklové řetězy s  i  bez 
těsnicích O-kroužků.

SPREJ PRO OPRAVU DEFEKTU MOTOPNEUMATIKY

VÍCEÚČELOVÝ OCHRANNÝ SPREJ PRO MOTOCYKLY

ÚDRŽBA KOŽENÝCH KOMBINÉZ

ČISTIČ VNITŘKU PŘILBY

ČISTIČ HLEDÍ

Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

Motorbike Multi-Spray

Motorbike Leder-Kombi-Pfl ege

Motorbike Helm-Innen-Reiniger

Motorbike Visier-Reiniger

Sprej utěsní defektní pneumatiku a opět ji nahustí. Po této 
opravě je možno pokračovat v jízdě pouze mírnou rychlostí. 
Při nejbližší příležitosti je nutné pneumatiku odborně opra-
vit nebo vyměnit. Vhodné pro všechny typy motocyklových 
pneumatik s nebo bez vzdušnic.

Maže, rozpouští rez a  chrání motocykl. Udržuje pohybující 
se součástky (např. lanka v  lanovodech) dlouhodobě lehce 
pohyblivé. Uvolňuje silně zarezlé šrouby. Chrání celou elek-
trickou soustavu. Zabraňuje skřípavým zvukům. Chrání před 
korozí a  ošetřuje gumové součástky. Disponuje vynikající 
vzlínavostí.

Kvalitní emulze určená pro ošetřování veškeré hladké kůže. 
Oživuje barvy, kůži chrání a ošetřuje. Ošetřené povrchy si za-
chovávají hedvábně matový lesk s impregnačním účinkem. 
Pro čištění silně znečištěných kůží je doporučeno použít LI-
QUI MOLY Univerzální čistič (obj. č. 1653).

Důkladně a šetrně čistí ochranné přilby. Odstraňuje bakterie 
a vytváří příjemné čerstvé ovzduší. Ochranný fi lm zabraňuje 
rychlému opětovnému zašpinění ošetřených povrchů.

Čistič ošetřuje a čistí ochranné přilby a  jejich hledí. Vytváří 
na  povrchu speciální ochrannou vrstvičku, která zabraňuje 
zamlžování. Je vhodný jak pro skleněné, tak i pro plastové 
materiály. Má dlouhodobý účinek. Odstraňuje nečistoty, 
zbytky hmyzu, olej a silikonové povlaky. Zajišťuje dokonalou 
průhlednost hledí a zvyšuje bezpečnost provozu.

Nelze použít na  roztržené vzdušni-
ce a  bočně poškozené pneumatiky, 
nebo když je pneumatika uvolněna 
z  ráfku! Vhodné do všech rozměrů 
a typů motocyklových pneumatik 
s nebo bez vzdušnic pro první pomoc 
při defektu pneumatiky.

Vynikající a univerzální vlastnosti pro-
středku otvírají široké pole možností 
pro jeho použití v dílnách, v automo-
bilovém a motocyklovém sektoru.

Pro kožené povrchy z  hladké kůže, 
jako jsou např. sedadla a  sedlové 
brašny motocyklů, kožené kombiné-
zy apod.

Pro šetrné a důkladné čištění ochran-
ných přileb, jejich polstrování a  prů-
hledů, oblečení, sedadel apod.

Speciálně pro čistění, údržbu a ochra-
nu proti mlžení skleněných a  plasto-
vých hledí ochranných přileb. 

300 ml sprej 12  1579

200 ml sprej 12  1513

250 ml 12  1601

300 ml sprej 12  1603

100 ml sprej 12  1571

50 ml sprej 24  1592

400 ml sprej 12  1591



BRZDOVÉ KAPALINY

Výrobek Popis Použití Obsah Balení (ks) Obj. č.

15

Výrobek Popis Použití Obsah Balení (ks) Obj. č.

16
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BRZDOVÁ KAPALINA RACE

BRZDOVÁ KAPALINA SL6 DOT 4

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 3

Brake Fluid DOT 5.1

Brake Fluid Race

Bremsfl üssigkeit SL6 DOT 4

Bremsfl üssigkeit DOT 4

Bremsfl üssigkeit DOT 3

Tato brzdová kapalina byla speciálně vyvinuta pro dosažení 
delší životnosti součástek hydraulických brzdových a  spoj-
kových systémů motorových vozidel. Kapalina se vyznačuje 
výbornými hodnotami suchého a mokrého bodu varu, kte-
ré zaručují i při pohlcení jistého obsahu vlhkosti a při delší 
době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální obsažené 
látky pohlcující vlhkost přispívají k ochraně před vznikem 
parních bublinek.

Brzdová kapalina na  syntetické bázi. Obsažené inhibitory 
zabraňují korozi kovových součástek brzd a  snižují oxidaci 
při zvýšených teplotách. To znamená, že nevznikají žádné 
rozkladné produkty obsahující kyseliny. Tato kapalina byla 
speciálně vyvinuta pro dosažení delší životnosti součástek 
hydraulických brzdových a spojkových systémů motorových 
vozidel. Kapalina se vyznačuje výbornými hodnotami suché-
ho a mokrého bodu varu, které zaručují i při pohlcení jistého 
obsahu vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funk-
ci brzd. Speciální přísady přispívají k ochraně před vznikem 
parních bublinek při vysokých teplotách.

Syntetická brzdová kapalina na  bázi glykoletherů a  esterů 
kyseliny borité. Obsahuje účinné inhibitory koroze a  anti-
oxidační přísady. Byla speciálně vyvinuta pro dosažení delší 
životnosti součástek hydraulických brzdových a spojkových 
systémů motorových vozidel. Vyznačuje se vysokými hod-
notami suchého a  mokrého bodu varu, které zaručují i  při 
pohlcení jistého obsahu vlhkosti a při delší době používání 
bezpečnou funkci brzd. Speciální obsažené látky pohlcující 
vlhkost přispívají k ochraně před vznikem parních bublinek. 
Kapalina je obzvláště vhodná pro použití v brzdových sou-
stavách vybavených systémy ESP/DSC, ABS nebo ASR.

Syntetická brzdová kapalina na bázi glykoletherů, polyalky-
lenglykolů a  glykoletheresterů. Obsahuje inhibitory, které 
zabraňují korozi kovových součástek brzd a  snižují oxidaci 
při zvýšených teplotách. Díky tomu nemohou vznikat žádné 
rozkladné produkty obsahující kyseliny. Byla speciálně vyvi-
nuta pro dosažení delší životnosti součástek hydraulických 
brzdových a  spojkových systémů motorových vozidel. Vy-
značuje se vysokými hodnotami suchého a mokrého bodu 
varu, které zaručují i  při pohlcení jistého obsahu vlhkosti 
a při delší době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální 
obsažené látky přispívají k  ochraně před vznikem parních 
bublinek při vysokých teplotách.

Syntetická brzdová kapalina na  bázi glykoletherů, polyal-
kylenglykolů a polyglykolesterů. Obsahuje inhibitory, které 
zabraňují korozi kovových součástek brzd a  snižují oxidaci 
při zvýšených teplotách. Díky tomu nemohou vznikat žádné 
rozkladné produkty obsahující kyseliny. Kapalina se vyzna-
čuje vysokými hodnotami suchého a  mokrého bodu varu, 
které zaručují i při pohlcení jistého obsahu vlhkosti a při delší 
době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální obsažené 
látky přispívají k  minimalizaci vzniku parních bublinek při 
vysokých teplotách. 

Výborně se hodí pro použití ve všech 
kotoučových a  bubnových brzdo-
vých systémech, a  rovněž ve  spojko-
vých systémech motorových vozidel, 
ve  kterých je předepsána syntetická 
brzdová kapalina. Je vhodná i pro po-
užití v brzdových systémech vybave-
ných ABS.

Výborně se hodí pro použití ve všech 
kotoučových a  bubnových brzdo-
vých systémech, a  rovněž ve  spojko-
vých systémech motorových vozidel, 
ve  kterých je předepsána syntetická 
brzdová kapalina. Je vhodná i pro po-
užití v brzdových systémech vybave-
ných ABS.

Výborně se hodí pro použití ve všech 
hydraulických brzdových systémech, 
a  rovněž ve  spojkových systémech 
motorových vozidel, ve kterých je pře-
depsána syntetická brzdová kapalina. 
Optimální je pro použití ve vozidlech 
vybavených bezpečnostními systémy, 
jako jsou ESP/DSC, ABS nebo ASR.

Výborně se hodí pro použití ve všech 
kotoučových a  bubnových brzdo-
vých systémech, a  rovněž ve  spojko-
vých systémech motorových vozidel, 
ve  kterých je předepsána syntetická 
brzdová kapalina. Je vhodná i pro po-
užití v brzdových systémech vybave-
ných ABS.

Výborně se hodí pro použití ve všech 
kotoučových a  bubnových brzdo-
vých systémech, a  rovněž ve  spojko-
vých systémech motorových vozidel, 
ve  kterých je předepsána syntetická 
brzdová kapalina. Je vhodná i pro po-
užití v brzdových systémech vybave-
ných ABS.

250 ml 24  3092

250 ml 24  3679

500 ml 6  3086

500 ml 6  3085

250 ml 12  3090

500 ml 6  3089



ČÍSELNÝ PŘEHLED VÝROBKŮ
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 Obj. č. Originální název Balení Stránka  Obj. č. Originální název Balení Stránka
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Ů 1053 Motorový olej Motorbike 2T Synth Scooter Race 1 l 9

1054 Motorový olej Motorbike 2T Synth Scooter Race 20 l 9

1230 Motorový olej Motorbike HD-Classic SAE 50 Street 4 l 7

1237 Motorový olej Motorbike 2T Basic Scooter 4 l 10

1243 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street 4 l 6

1500 Motorový olej Motorbike 4T 20W-50 Street 1 l 7

1502 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Race 1 l 5

1504 Motorový olej Motorbike 2T Street 1 l 10

1505 Motorový olej Motorbike 2T Synth Race 1 l 9

1506 Olej do tlumičů pro motocykly - střední 500 ml 13

1508 Mazací tuk na řetězy motocyklů 250 ml 14

1509 Čistič na motocykly 1 l 14

1513 Víceúčelový ochranný sprej pro motocykly 200 ml 15

1516 Převodový olej Motorbike 75W-90 500 ml 11

1521 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street 1 l 6

1523 Olej do tlumičů pro motocykly - lehký 500 ml 13

1524 Olej do tlumičů pro motocykly - těžký 500 ml 14

1525 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Race 1 l 5

1527 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Race 20 l 5

1560 Motorový olej Motorbike 4T 20W-50 Street 20 l 7

1561 Motorový olej Motorbike 4T 20W-50 Street 60 l 7

1562 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street 20 l 6

1563 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street 60 l 6

1564 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Race 60 l 5

1565 Motorový olej Motorbike 2T Street 20 l 10

1566 Motorový olej Motorbike 2T Synth Race 20 l 9

1567 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Race 20 l 5

1568 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street 205 l 6

1569 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Race 205 l 5

1571 Čistič hledí 100 ml 15

1572 Motorový olej Motorbike HD-Classic SAE 50 Street 1 l 7

1577 Motorový olej Motorbike 2T Street 60 l 10

1579 Sprej pro opravu defektu motopneumatiky 300 ml 15

1580 Přísada do motorového oleje motocyklů 125 ml 4

1581 Přísada do paliva 4T motocyklů 125 ml 4

1582 Přísada do paliva 2T motocyklů 250 ml 4

1591 Bílý tuk na řetězy motocyklů 400 ml 15

1592 Bílý tuk na řetězy motocyklů 50 ml 15

1601 Údržba kožených kombinéz 250 ml 15

1602 Čistič na řetězy motocyklů 500 ml 14

1603 Čistič vnitřku přilby 300 ml 15

1604 Olej na vzduchové fi ltry motocyklů ve spreji 400 ml 13

1606 Olej do tlumičů pro motocykly - střední 5 l 13

1617 Převodový olej Motorbike 80W 500 ml 12

1618 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Scooter 1 l 7

1619 Motorový olej Motorbike 2T Basic Scooter 1 l 10

1621 Motorový olej Motorbike 2T Semisynth Scooter 1 l 10

1622 Motorový olej Motorbike 2T Semisynth Scooter 500 ml 10

1623 Olej do tlumičů pro motocykly - lehký 5 l 13

1625 Olej na vzduchové fi ltry motocyklů 500 ml 13

1633 Motorový olej Motorbike 2T Basic Scooter 60 l 10

1635 Motorový olej Pro Kart 1 l 11

1657 Proplach motoru motocyklu 250 ml 4

1680 Převodový olej Motorbike GL4 80W-90 Scooter 150 ml 12

1685 Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Race 4 l 5

1686 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Race 4 l 5

1687 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Race 4 l 5

1688 Motorový olej Motorbike 4T 10W-30 Street 4 l 6

1689 Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Street 4 l 6

1696 Motorový olej Motorbike 4T 20W-50 Street 4 l 7

2526 Motorový olej Motorbike 4T 10W-30 Street 1 l 6

2531 Motorový olej Motorbike 4T 10W-30 Street 60 l 6

2544 Motorový olej Motorbike 4T 10W-30 Street 205 l 6

2555 Motorový olej Motorbike 4T 10W-30 Street 1 l 6

2565 Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Street 60 l 6

2566 Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Street 205 l 6

2592 Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Race 1 l 5

2593 Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Race 60 l 5

2594 Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Race 205 l 5

3013 Motorový olej ATV 4T 10W-40 1 l 9

3014 Motorový olej ATV 4T 10W-40 4 l 9

3018 Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Off road Race 1 l 7

3019 Motorový olej Motorbike 4T Synth 5W-40 Off road Race 4 l 7

3035 Motorový olej Motorbike 4T 20W-50 Formula 800 ml 7

3036 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Formula 800 ml 6

3037 Čistič na motocykly 5 l 14

3038 Čistič na motocykly 20 l 14

3039 Lesklý vosk Motorbike 400 ml 14

3040 Přísada Motorbike Speed 150 ml 4

3041 Stabilizátor benzinu Motorbike 250 ml 4

3042 Čistič chladiče Motorbike 150 ml 5

3043 Utěsňovač chladiče Motorbike 125 ml 5

3044 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Street 1 l 6

3046 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Street 4 l 6

3047 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Street 20 l 6

3048 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Street 60 l 6

3049 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Street 205 l 6

3051 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Off road Race 1 l 8

3052 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-50 Off road Race 4 l 8

3053 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Off road Race 1 l 8

3054 Motorový olej Motorbike 4T Synth 10W-60 Off road Race 4 l 8

3055 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Off road 1 l 8

3056 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Off road 4 l 8

3057 Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Off road 1 l 8

3058 Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Off road 4 l 8

3059 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Off road 1 l 9

3062 Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Basic Off road 4 l 9

3063 Motorový olej Motorbike 2T Synth Off road Race 1 l 10

3064 Motorový olej Motorbike 2T Synth Off road Race 4 l 10

3065 Motorový olej Motorbike 2T Off road 1 l 11

3066 Motorový olej Motorbike 2T Off road 4 l 11

3072 Převodový olej Motorbike 75W-140 GL5 VS 500 ml 11

3085 Brzdová kapalina DOT 4 500 ml 16

3086 Brzdová kapalina SL6 DOT 4 500 ml 16

3087 Převodový olej Motorbike 10W-30 1 l 12

3089 Brzdová kapalina DOT 3 500 ml 16

3090 Brzdová kapalina DOT 3 250 ml 16

3092 Brzdová kapalina DOT 5.1 250 ml 16

3094 Převodový olej Motorbike 10W-30 ATV 1 l 12

3096 Olej na vzduchové fi ltry motocyklů 1 l 13

3099 Olej do tlumičů pro motocykly - střední/lehký 500 ml 13

3679 Brzdová kapalina Race 250 ml 16

7520 Motorový olej Snowmobil 0W-40 1 l 8

7542 Motorový olej ATV 4T 10W-40 205 l 9

9048 Motorový olej Snowmobil 0W-40 205 l 8

. : Konec seznamu výrobků : .
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Sandro Cortese - Kategorie Moto2 - Rám Kalex - Motor Honda CBR 600 - Team Dynavolt intactGP
Mistr světa 2012 v Moto3; účastník Mistrovství světa 2013 v Moto2 (20. místo), 2014 v Moto2 (9. místo)
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Ondřej Kočka - Kategorie KF - Podvozek Praga - Motor Parilla - TEAM OKKART
Mistr ČR 2012, 2013; vicemistr ČR 2011, 2014; reprezentant ČR; účastník Mistrovství světa 2014

František Máca
Freestyle FMX Rider
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Dovozce do SR: LQM Slovakia, s.r.o. 
J. Kačku 409/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovensko
Telefon: +421 948 527 679
Web: www.liqui-moly.sk / E-mail: liquimoly@liquimoly.sk
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Telefon: +420 568 898 321/ Fax: +420 568 898 351
Web: www.mann-hummel.com / E-mail: cz.info@mann-hummel.com
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