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MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE HD SYNTH 20W-50 STREET 
Motorbike HD Synth 20W-50 Street 

POPIS Plně syntetický motorový olej pro použití do vzduchem i vodou chlazených čtyř-
taktních motocyklových motorů. Je speciálně určený pro značku Harley-Davidson. 
Vybrané základové oleje spolu s jakostními aditivy zaručují při všech provozních 
podmínkách optimální mazací vlastnosti, výtečnou čistotu v motoru a vynikající 
třecí hodnoty. 

VLASTNOSTI - odolnost proti stárnutí a stabilita viskozity 
- výborná ochrana proti opotřebení 

 - výtečná ochrana proti korozi 
 - vysoká čistota v motoru 

- extrémně vysoká stabilita při vysokých teplotách 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ API SN PLUS ● JASO MA2 
 LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou 

požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 
 Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl 62600042 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity SAE (motorový olej) : 20W-50  SAE J300 
 Hustota při +15 °C : 0,850  g/cm3 DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 140,0 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 20,0 mm2/s ASTM D 7042-04 
 Viskozita při -15 °C (CCS) : ≤ 9500 mPa.s ASTM D 5293 

Index viskozity : 165  DIN ISO 2909 
    Bod vzplanutí : +250 °C DIN ISO 2592 
 Bod tuhnutí : -36 °C DIN ISO 3016 
 Ztráta odpařením (Noack) : 4,0 % CEC-L-40-A-93 
 Číslo celkové alkality (TBN) : 7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771 
 Sulfátový popel : 0,8 g/100 g DIN 51575 
 Barevné číselné označení (ASTM) : L 2,0  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Speciálně vyvinutý motorový olej pro celoroční použití v běžných až velmi výkon-
ných motorech silničních, terénních a závodních motocyklů, a rovněž v mnohých 
V-Twin motorech Harley-Davidson, ve kterých je předepsaný motorový olej visko-
zity 20W-50. Výborně se hodí pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru. Poznámka: 
Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 3816 D-BOOKLET 
 1 l plastová lahev Obj. č. 20858 JP 

4 l plastový kanystr Obj. č. 3817 D-BOOKLET 
 20 l plastový kanystr Obj. č. 3818 D-GB 

60 l plechový sud Obj. č. 3819 D-GB 
205 l plechový sud Obj. č. 3820 D-GB 

 1 l volný objem Obj. č. 21460 D 
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