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MOGUL MOTO 4T 15W-40 
MOGUL MOTO 4T 20W-50  
SAE 15W-40 
SAE 20W-50     

OLEJE MIMOŘÁDNÉ VÝKONNOSTI 
PRO MODERNÍ ČTYŘDOBÉ MOTORY 
SPORTOVNÍCH MOTOCYKLŮ 

 
 
Popis: 
MOGUL MOTO 4T 15W-40 a MOGUL MOTO 
4T 20W-50 jsou celoroční motorové oleje mimo-
řádné výkonnosti. Jsou vyrobeny z vysoce ja-
kostních ropných základových olejů s nízkou 
odparností, získaných moderní hydrogenační 
technologií a zušlechťujících přísad nejvyšší 
kvality (inhibitory oxidace a koroze, přísady de-
tergentně disperzantní aj.).  
  
 
   
Užití: 
Jsou určeny zejména k mazání moderních vy-
soce výkonných benzinových čtyřdobých motorů 
sportovních motocyklů a čtyřkolek, kde se pou-
žívá společná olejová náplň jak pro mazání mo-
toru tak i převodovky včetně mokré spojky. Za-
mezují prokluzu spojky a chrání mechanismus 
před nadměrným opotřebením. Vyznačují se 
zvýšenu oxidační a střihovou stabilitou. 
 
 

   Klasifikace, specifikace: 
API SM 
JASO MA 2 
 
 
Charakteristické vlastnosti: 
• jsou zárukou bezproblémového celoročního 

provozu moderních motorů – umožňují 
dobrou startovatelnost i při nízkých teplo-
tách  

• dokonale chrání motor proti opotřebení 
• potlačují tvorbu vysokoteplotních úsad i níz-

koteplotních kalů 
• zaručují vynikající ochranu motoru a převo-

dovky proti korozi i při odstavení motocyklu 
• vyznačují se nízkou odparností 
• zaručují nízké opotřebení a vysokou pro-

vozní spolehlivost ozubených převodů  
• zajišťují dokonalou ochranu spojky 
 

 
                    

Charakteristické parametry 

Hodnota 
Parametr Jednotka 

15W-40 20W-50 
Norma 

Kinematická viskozita při 100 °C mm2/s 14,7 17,1 ČSN EN ISO 3104 

Viskozitní index  144 128 ČSN ISO 2909 

Bod vzplanutí °C 220 225 ČSN EN ISO 2592 

Bod tekutosti °C -33 -27 ČSN ISO 3016 

Odparnost podle Noacka % hm. 8 4,5 DIN 51 581 
Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaže-
ny v TN 23-572 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.                                                                                                                             
Pro olej MOGUL MOTO 4T 15W-40: Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle zákona č. 350/2011Sb., v platném znění. Bližší 
informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz. 
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