G-Motion 2T
Двутактова мототехника

Защита на детайлите от отлагания

Нискотемпературни свойства

Полусинтетично масло

Чистота на двигателя

Описание
G-Motion 2T е полусинтетично моторно масло за двутактови бензинови двигатели на
мотоциклети, АТВ, скутери, мотопеди, моторни шейни, генератори, снегорини, градинска
моторна техника и ръчни инструменти. Съответства на експлоатационния клас JASO FD и
превъзхожда изискванията на предишните класове (JASO FC, FB, FA). Благодарение на
съчетанието от синтетични компоненти и нископепелния пакет от добавки маслото осигурява
намаляване на изгорелите газове, а също така възпрепятства образуването на пепелни,
лакови и коксови отлагания върху частите на цилиндрово-буталната група, запалителните
свещи и изпускателната система. За да приготвите гориво-маслена смес с оптимален състав,
следвайте инструкциите за употреба на Вашето оборудване.

Предимства
Използването на синтетични компоненти и нископепелен пакет добавки в G-Motion 2T
осигурява висока производителност на двигателя при всякакви работни условия:
• Ниско съдържание на пепел - Намалява образуването на пепелни отлагания в горивната
камера и запалителните свещи. Осигурява стабилна работа на двигателя и увеличава
максимално времето между ремонтите на двигателя.
• Отлични миещи свойства - Понижава количествата на лакови и коксови отлагания в частите
на цилиндрово-буталната група. Намалява вероятността от непланирани ремонти.
• Добра способност за смесване с гориво - Отлична разтворимост в бензин. Осигурява бързото
приготвяне на горивно-маслената смес.
• Добри нискотемпературни свойства - Запазва течливостта на маслото при отрицателни
температури на въздуха. Безпроблемно може да се използва през зимата.
• Ниско съдържание на дим в отработените газове - Висока ефективност на горене. Намалява
количеството на отлаганията в изпускателната система и отрицателното въздействие върху
околната среда.

Приложение

• Двутактови двигатели, изискващи моторни масла от експлоатационен клас JASO FD или понисък.
• Двутактови мотоциклети, АТВ, скутери, мотопеди и моторни шейни.
• Двутактови бензинови генератори, мотопомпи, снегорини и градинска моторна техника.
• Ръчни мото инструменти.
• Подходящо за двутактови двигатели от Husqvarna, KTM, Kawasaki, Yamaha и други, при които
се изисква експлоатационен клас JASO FD или по-нисък.

Физико-химически характеристики
Показател

Метод

G-Motion 2T

ASTM D 445

9.7

ГОСТ 12.1.044

344

ASTM D 92

182

Температура на течливост, °С

ГОСТ 20287

-38

Плътност
при 20 °C, кг/м³

ASTM D 4052

865

Сулфатна пепел, %

ASTM D 874

0.15

Кинематичен вискозитет
при 100 °С, мм²/с
Температура на самозапалване, °С
Пламна температура в отворен тигел, °С

Спецификации
• ISO L-EGD
• JASO FD
• API TC

Моторното масло G-Motion 2T надвишава изискванията на основните спецификации според
тестовете:

Поради високите си детергентни свойства, G-Motion 2T предотвратява "залепването" на буталните сегменти,
което намалява вероятността от непланиран ремонт на двигателя.
*Тест JASO M 341;

G-Motion 2T има висока ефективност на горене, което свежда до минимум образуването на отлагания в
изпускателната система и въздействието върху околната среда.
**Тест JASO M 343;

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с
международните стандарти
ISO 9001

ООО „Газпромнефт – смазочни
материали”
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във
връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може
да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за
безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на
компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018

