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OLEJE DO CZTEROSUWOWYCH SILNIKÓW MOTOCYKLOWYCH

Shell Advance 4T Ultra 10W-40
Shell Advance 4T Ultra 15W-50
Syntetyczny olej zapewniający maksymalne osiągi czterosuwowych silników motocyklowych, pracujących w  warunkach 
najwyższych obciążeń. Olej polecany do silników motocykli wyścigowych. W wyniku zastosowania Technologii Shell PurePlus, 
z gazu naturalnego otrzymano czysta bazę olejową, która nie zawiera żadnych zanieczyszczeń występujących w ropie naftowej. 
Zastosowany nowoczesny pakiet dodatków uszlachetniających zapobiega kumulowaniu się cząstek zanieczyszczeń i tworzeniu 
osadów. Olej Shell Advance 4T Ultra jest bardzo odporny na warunki ścinające występujące w wysokoobrotowych silnikach. 
Jego niska odparowalność znacznie poprawia chłodzenie silnika. Nowoczesna baza syntetyczna GTL daje trwały i wytrzymały 
film smarny dzięki doskonałej odporności chemicznej na utlenianie.

 �  Zapewnia doskonałe smarowanie w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy.
 �  Najwyższa czystość silnika przy jego maksymalnych temperaturach pracy.
 �  Używany i rekomendowany na całym świecie przez zespoły Ducati.
 �  Przewyższa specyfikacje: API - SN i JASO MA2.

Shell Advance 4T AX7 10W-40
Shell Advance 4T AX7 15W-50
Półsyntetyczny olej opracowany specjalnie do smarowania nowoczesnych, wysokoobrotowych, czterosuwowych silników moto-
cyklowych pracujących w warunkach wysokich obciążeń.
Formulacja zawiera bazę olejową wyprodukowaną w Technologii Shell PupePlus. Znacznie lepsza odporność na ścinanie przy 
wysokich obrotach, znacznie poprawione chłodzenie silnika, niska odparowalność.

 � Zapewnia doskonałe smarowanie w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy.
 �  Doskonała czystość tłoków.
 �  Wysoka ochrona silników i skrzyń biegów.
 �  Przewyższa specyfikacje: API - SM i JASO MA2.

OLEJE DO DWUSUWOWYCH SILNIKÓW MOTOCYKLOWYCH

Shell Advance 2T Ultra
W pełni syntetyczny olej o wyjątkowych własnościach, który zapewnia maksymalne osiągi i najwyższy poziom zabezpieczenia 
w silnikach 2-suwowych. Mieszanina olejów bazowych na bazie poliizobutylenowej (PIB) oraz syntetycznych węglowodorów 
wraz z pakietem dodatków zapewnia wyjątkowe osiągi nawet w bardzo trudnych warunkach pracy.

 � Wyjątkowo niska emisja.
 � Najwyższy poziom skuteczności smarowania.
 � Poprawia przyspieszenie.
 � Wyjątkowa czystość silnika.
 � Maksymalne zabezpieczenie przed scuffingiem i zużyciem pierścieni.
 � Wydłużenie czasu pracy silnika.
 � Doskonała mieszalność z paliwem.
 � Przewyższa normy JAS:FD; API :TC oraz ISO EGD.

Shell Advance 2T VSX
Syntetyczny olej przeznaczony do silników dwusuwowych, który zapewnia doskonały poziom czystości spalin dzięki czemu 
przeciwdziała blokowaniu układu wydechowego. Przeznaczony do mieszania z paliwem oraz układów z bezpośrednim wtry-
skiem oleju.

 � Chroni przed tworzeniem się osadów na pierścieniach, przeciwdziała scuffingowi na tłokach.
 � Poprawia dynamikę silnika.
 �  Zalecany do silników chłodzonych powietrzem lub wodą.
 � Przyjazny dla środowiska.
 �  Przewyższa specyfikacje: API TC; JASO FC; ISO-L-EGD.
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