A Suzuki „Way of Life!” jelmondata áll márkánk középpontjában –
minden Suzuki gépjármű, motorkerékpár és hajómotor úgy készül,
hogy izgalmassá és élvezetessé tegye vásárlójának mindennapjait.
A MAGYAR SUZUKI ZRT. fenntartja magának a jogot, hogy bármely terméken, bármely időpontban, előzetes ﬁgyelmeztetés
nélkül módosításokat hajtson végre, azokat áttervezze vagy forgalmazását megszüntesse. Megtörténhet, hogy egyes termékek
nem felelnek meg más országok szabványainak vagy előírásainak. Mielőtt rendelne, ellenőrizze az Ön lakóhelyén érvényes
előírásokat. A termék színe a brosúrában szereplő képtől eltérhet.
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A nyerő teljesítményért
A SUZUKI küldetése olyan értéket teremteni, amely az Ön szenvedélyét szolgálja...
Ez az érték több mint csupán inspiráció.
Az 1980-as években a SUZUKI a teljesítmény folyamatos tökéletesítése érdekében
kenőanyagok fejlesztésébe fogott. A kenőanyag neve „Ecstar”: a csillag („Star”),
amely az eksztatikus („Ecstatic”) teljesítményhez elvezet. Ahogy a termékeinkkel
szemben támasztott elvárások egyre nőnek, úgy a tartósság és a környezetvédelem
is a teljesítményhez hasonló ﬁgyelmet igényel. A SUZUKI hosszú története során
kifejlesztett technológia és az azt kísérő elhivatott mérnöki munka eredményeként
tetőtől talpig újjávarázsoltuk az ECSTAR-t, hogy az ne csak teljesítse, de túl is
szárnyalja ezeket az elvárásokat. Most van az új ECSTAR világpremiere.
Az ECSTAR a legjobb teljesítményt hozza ki járművéből, így megadja azt a SUZUKI
élményt, amelyre más termékek nem képesek.
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A motorkerékpár motorok felépítése más, mint a gépkocsiké. A gépkocsiktól eltérően a
motorkerékpároknál közös házban helyezkedik el a motor, a sebességváltó és a
tengelykapcsoló. Más szóval a komponensek kenéséhez az összes alkatrész ugyanazt az
olajat használja. Mivel a motorkerékpárok motorolaja a gépkocsikhoz képest kedvezőtlen
körülmények között fejti ki a hatását, feltétlenül ajánlott kimondottan a motorkerékpárokra
tervezett olaj használata.
A motorkerékpárok motorolaj-minőségi szintjének beazonosításához speciális normák
állnak rendelkezésre.

JASO MA:
A 4-ütemű motorkerékpárok motorolaj-minőségének a tanúsításához a szabványt
a Japán Autóipari Szabványügyi Szervezet (JASO) vezette be. Az ECSTAR motorolaj
teljesíti az optimális nedves tengelykapcsoló teljesítményére vonatkozó JASO MA
előírásokat.

API SZINTRENDSZER:
Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) vezette be azt a szabványt, amely a motorolaj
minőségét és teljesítményét tanúsítja. A tizenkét osztály közül a legújabb az SN,
amelyet 2010-ben vezettek be.

AJÁNLÁS A CSERÉHEZ
Új

Intervallum:

Használt

1. alkalom
1000 km vagy 2 hónap
A 2. alkalomtól 6000 km vagy 1 év

A NYERŐ ÖSSZETÉTEL
Az ECSTAR kitűnő teljesítményének titka azokban az optimális olajkeverékekben
rejlik, amelyek már a tervezési fázistól kezdve SUZUKI motorkerékpárok
motorjainak elméleti és kísérleti elemzése alapján készülnek.
Mivel az ECSTAR tökéletesen a SUZUKI motorokra lett szabva, nemcsak a
viszkozitása optimális és kiváló, hanem más paraméterei is elérik a legmagasabb
szintet, mint pl. a kopásvédelem.

A MEGFELELŐ VÁLASZTÁS AZ ÖN SUZUKIJÁHOZ
Az ECSTAR olajat kimondottan SUZUKI motorokhoz fejlesztettük, és szigorú
teszteknek vetettük alá teljesítmény, minőség, tartósság tekintetében.
Javasoljuk, hogy amint SUZUKI járművénél elérkezik az olajcsere ideje, válasszon
ECSTAR motorolajat.

OSZTÁLYOZÁS
KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

* A motorolaj minősége idővel romlik,
még akkor is, ha a járművel nem tesz
meg nagy távolságokat.
Javasoljuk, hogy a fenti intervallumok
szerint cserélje az olajat (amelyik
előbb bekövetkezik).
* Az ajánlás a motorkerékpár modelljétől, a használat körülményeitől, a
helyi sajátosságoktól stb. függően
változhat. További információkért
tanulmányozza a kezelési útmutatót
vagy forduljon hivatalos Suzukimárkakereskedőhöz.

4-ÜTEMŰ MOTORKERÉKPÁROK MOTOROLAJA

NAGY TELJESÍTMÉNY

ÁSVÁNY

FÉLSZINTETIKUS

TELJESEN
SZINTETIKUS

R5000

R7000

R9000

Az ECSTAR olaj a legjobb teljesítményt hozza ki SUZUKI járművéből. A termékcsalád kínálata 3 olyan
kategóriát foglal magába, melyek valamennyi SUZUKI felhasználó igényeit lefedik.
Az R9000-et azoknak ajánljuk, akiknek a nagy teljesítmény számít; az R5000-et azoknak, akik
takarékoskodni szeretnének; az R7000-et pedig azoknak, akik a teljesítmény és a költséghatékonyság
egyensúlyára törekszenek.
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ECSTAR: ÉPP AMIRE SUZUKIJÁNAK SZÜKSÉGE VAN
4-ÜTEMŰ MOTORKERÉKPÁROK MOTOROLAJA

R9000

Teljesen
szintetikus

R7000

Félszintetikus

R5000

Ásványi olaj

Prémium motorolaj SUZUKI
motorkerékpárokhoz

Többcélú motorolaj SUZUKI
motorkerékpárokhoz

・ Egyedülálló nyírószilárdságának
köszönhetően kedvezőtlen
körülmények között is kiváló
kenést biztosít
・ Egyenletes váltási teljesítmény
・ Jobb motorreakció
・ Kiegyensúlyozott súrlódási
tulajdonságainak köszönhetően jobb
tengelykapcsolódási érzetet biztosít
・ Féken tartja a magas hőmérsékleten
képződő lerakódások kialakulását
・ Katalizátoros modellekhez is
megfelelő

・ Kedvező hidegtulajdonságokkal
rendelkezik
・ Jó oxidáció-ellenállást, lerakódás
elleni és kopásvédelmet biztosít
・ Kenési tulajdonságainak
köszönhetően fokozottan
védi a motor és váltó magas
igénybevételnek kitett alkatrészeit
・ Biztosítja a váltó könnyű
kezelhetőségét
・ Katalizátoros modellekhez is
megfelelő

Általános tulajdonságok

Általános tulajdonságok

Általános tulajdonságok

SAE szerinti viszkozitás

10W-40
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SAE szerinti viszkozitás

10W-40
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SL

MINŐSÉG

TELJESEN SZINTETIKUS
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ÁSVÁNY

KISZERELÉS
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KISZERELÉS
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1 LITER

Cikkszám

99000-22B37-001

Cikkszám

99000-22B38-001

Cikkszám

99000-22B39-001

A legjobb szabványos
motorolaj SUZUKI
motorkerékpárokhoz
・ Védi a motor és váltó magas
igénybevételnek kitett alkatrészeit
・ Teljesíti a JASO MA előírásokat
・ Fokozott kopásvédelem,
öregedésállóság és
energiahatékonyság
・ Katalizátoros modellekhez is
megfelelő
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ECSTAR BUTIK

Az árakkal, készlettel és rendeléssel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Suzuki Márkakereskedőjével.

ECSTAR AJÁNDÉK

ECSTAR POHÁR KÉSZLET

TERMOSZBÖGRE

ECSTAR NYAKMELEGÍTŐ

990F0-ECGS1-000
260 ml x 6 POHÁR

990V0-JXOIL-020

990F0-ECNW1-000
MIKROSZÁLAS

ECSTAR MŰANYAG POHÁRALÁTÉT KÉSZLET

ECSTAR KÁRTYATARTÓ

ECSTAR MINIESERNYŐ

990F0-ECCS1-000
6 DARABOS POHÁRALÁTÉT KÉSZLET
175 x 25 mm

990F0-ECCZ1-000
6 KÁRTYÁHOZ, LEOLVASÁS-VÉDELEMMEL

990F0-ECUM1-000
PUHA URETÁN TOKKAL
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MŰHELLYEL VAGY SZERVIZZEL KAPCSOLATOS TÉTELEK
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ECSTAR SZILIKON TÖLCSÉR

ECSTAR FLAKONTARTÓ

990F0-ECWC1-000

990F0-ECKA1-000 (AUTÓ)
990F0-ECKM1-000 (MKP)

990F0-ECKT1-000
BENNE: TÖLCSÉR, 250 ml-es MINI OLAJOSFLAKON,
KESZTYŰ, MŰANYAG ZACSKÓK

990F0-ECFN1-000
ÖSSZECSUKHATÓ

990V0-JXOIL-006
1L FLAKONHOZ. TÉPŐZÁRRAL A HÁTOLDALON,
PADLÓKÁRPITHOZ VALÓ RÖGZÍTÉSHEZ.

ECSTAR FÜLDUGÓ

ECSTAR MATRICA SZETT
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HORDOZHATÓ ALUMÍNIUM TOKKAL

99000-79N12-241
1 DB KÖZEPES ÉS 1 DB KICSI
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