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FUCHS Lubricants introducerar en ny
unik högpresterande skoterolja för E TEC-
motorer

Nu introducerar vi FUCHS SILKOLENE SNOW PRO 2 – en helt nyutvecklad
helsyntetisk 2-taktsolja för moderna snöskotrar som arbetar med mycket
höga effektuttag. En olja för den som är ute efter sofistikerade köregenskaper
och enastående prestanda på krävande leder i extrem kyla.

SILKOLENE SNOW PRO 2 är särskilt avsedd för s.k Direct Fuel Injection
motorer, som till exempel ROTAX E TEC -motorer. Den är även lämplig för
andra vätske- eller luftkylda motorer med separata smörjsystem eller som



förblandning där man söker en olja av högsta kvalitet.

SILKOLENE SNOW PRO 2 har en speciell additivteknologi som säkerställer ett
mycket högt slitageskydd, vilket förlänger livslängden, säkerställer effektiv
smörjning med hög uthållighet som gör din skoter rustad för äventyr.

Oljan minimerar avlagringar och håller rent från förbränningsrester i viktiga
områden som ringar, kolvar, portar och ventiler vilket bidrar till en effektivare
förbränning. Den unika additivteknologin minimerar även mängden rök i
avgaserna.

SILKOLENE SNOW PRO 2 har genomgått en mycket krävande motortest för
att verifiera dess höga prestanda i ROTAX E TEC -motorer.

Egenskaper och fördelar

• Extremt bra skydd mot slitage och korrosion
• Mycket god flytbarhet och blandbarhet vid mycket låga

temperaturer
• Minskad mängd rök (Ultra low smoke)
• Direkt bränsleinsprutning (DFI) bevisad.

Uppfyller de högsta specifikationerna, JASO FD och ISO L-EGD.
Finns tillgänglig i 1L, 4L och 20L

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska
rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av
smörjmedel och relaterade specialiteter.

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda
smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin,
tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- &
transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och
cementindustrier med flera.

FUCHS är världens största oberoende leverantör av innovativa
smörjmedelslösningar för i stort sett alla branscher och



användningsområden. Vi är 6 000 anställda i över 50 länder som alla delar
samma mål: att hålla världen i rörelse med både hållbarhet och effektivitet i
fokus.
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