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ZNAČKA ELF

značka Elf existuje už viac ako 40 rokov. mazivá značky ELF si zachovávajú imidž značky vďaka 
moderným a špičkovým technológiám. kvalita výrobkov vyniká vďaka partnerstvu spoločnosti Elf a jej 

spojeniu s motoristickými súťažami.

HISTÓRIA ZNAČKY ELF

značka Elf bola založená vo Francúzsku v roku 1967. obrovské „červené kruhy“ boli namaľované 
na fasádach čerpacích staníc distribučnej siete union générale des pétroles, ktoré symbolicky 

zastrešovali niekoľko ropných spoločností: caltex, avia, La mure, cFpp a Lacq. v roku 2000 sa 
pripojili k skupine totaL.

MAZIVÁ ZNAČKY ELF

mazivá ELF si zachovávajú imidž vysoko konkurenčnej značky využívajúcej špičkové technológie. 
táto značka je úspešná, jedinečná vo všetkých smeroch a víťazná najmä vďaka technickým 
a technologickým inováciám. aktuálne by sme chceli vyzdvihnúť najmä odborné prednosti značky 

ELF. dlhoročné skúsenosti v oblasti výskumu a inovácií zamerané na motoristický šport sú dôvodom 
toho, prečo oleje Elf neustále poskytujú vysoký výkon a efektivitu pri ochrane motorov.

pri používaní olejov Elf budete mať každý deň po boku skutočného špecialistu!

ÚVOD



ELF V PRETEKOCH MOTOGP

Preteky a súťaženie sú zakódované v DNA olejov značky Elf. od roku 
1974, keď phil read získal titul svetového šampióna v  kategórii 500 cc, 

nasledovala spolupráca skupiny so značkou honda v  najvyššej kategórii 
v  roku 1984, vďaka čomu sa Elf etablovala ako nenahraditeľná značka 

v oblasti mazív pre motocyklové preteky. 

podpora vysokého výkonu, ochrana súčiastok motorov a  energická 
účinnosťou sú charakteristické znaky výrobkov pripravených v tejto sezóne 

pre tím Estrella galicia 0,0 marc vds.  

Značka ELF je lojálna tímu Marc VDS Racing Team a s potešením môžeme 
konštatovať, že toto partnerstvo prináša rovnako mnoho športových, ako aj 

technických výziev. 

V pretekoch
ELF
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Technológia
ELF 

MINERÁLNE

SyNTETIckÁ 
TEchNoLógIA

SyNTETIckÁ
MINERÁLNE

oleje vyrobené neošetrenou minerálnou rafináciou 
(skupina 1)

VAŠA PoŽIADAVkA

Dobrá hodnota za peniaze.

oleje vyrobené neošetrenou minerálnou rafináciou 
(skupina 1)

+
oleje vyrobené minerálnou rafináciou s chemickým 

ošetrením: molekulárna konverzia 
(skupina 3)

VAŠA PoŽIADAVkA

Vysokokvalitné mazivo prispôsobené 
normálnym podmienkam používania (krátke 

alebo dlhé cesty).

oleje vyrobené minerálnou rafináciou s chemickým 
ošetrením: molekulárna konverzia 

(skupina 3)

VAŠA PoŽIADAVkA

Extra vysokokvalitné mazivo  
prispôsobené náročným podmienkam  
používania (krátke alebo dlhé cesty).

syntetické oleje bez minerálnej rafinácie.
pao oleje sú vyrobené s použitím 100 % 

syntetických molekúl 
(skupiny 4 a 5)

VAŠA PoŽIADAVkA

odporúčané na intenzívne používanie 
motocykla. Špeciálne oleje PAo odporúčané 

na preteky a športové použitie.

SyNTETIckÁ 
TEchNoLógIA
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elf 
štítky 
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oZNAČENIE 2- / 4-TAkToVÉho 
MoToRA
2t (2-taktný): strieborné pozadie / biely text
4t (4-taktný): biele pozadie / strieborný text

01 10

FARBA SkÚTRA

• MODRÁ: Mazivá na všetky skútre

04

TEchNoLógIA A TRIEDA05

NÁZoV PRoDUkTU06

oBJEM07

oBRÁZok MoToRky ALEBo 
SkÚTRA

tento obrázok sa líši v závislosti od typu a použitie stroja.

02

FARBA MoTocykLU
Farba sa mení v závislosti od typu technológie maziva:
• ČERVENÁ: 100 % syntetická a syntetická technológia
• ORANŽOVÁ: Syntetický základ
• ŽLTÁ: Minerálny

03

STUPNIcA TEchNoLógIE
pomocou kurzorového systému označujeme technológiu 
maziva, čo zákazníkom pomáha okamžite identifikovať 
produkt v rámci danej kategórie a implicitne podporiť 
aktualizáciu.

08

PIkTogRAM ŠTANDARDU JASo
Farba obrysu sa mení v závislosti na použitej technológii 
maziva.

14

PoUŽITIE
uistenie: systém „zaškrtávania“ označuje typy motorov, 
pre ktoré je mazivo určené s cieľom informovať a uistiť 
koncových používateľov.

09

oPIS PoDĽA kRAJINy
Farba skratky názvu krajiny a deliace čiary sa menia 
v závislosti na použitej technológie maziva.

13

STUPNIcA TEchNoLógIE12

NÁZoV A TRIEDA PRoDUkTU11

oBRÁZok MoToRky ALEBo 
SkÚTRA

obrázok pohľadu spredu

10

WEBoVÁ STRÁNkA MAZÍV ELF15

ŠPEcIFIkÁcIE PRoDUkTU16

ČIARoVý kóD17

ADRESA SÍDLA SPoLoČNoSTI18

oBJEM19

INFoRMÁcIE NA oPAČNEJ STRANE 
ŠTÍTkU
Farba pozadia sa mení v závislosti od použitej technológie 
maziva.

20

4
 Š

títk
y

 E
LF

5



PREČO SA OLEJ DO 
MOTOCYKLOV LÍŠI OD 
OLEJA DO OSOBNÝCH 
AUTOMOBILOV?

4-taktné (4t) motocykle majú prevažne jeden  
samostatný okruh pre motor, spojku 

a prevodovku. vzhľadom na vyššie nároky na 
ochranu prevodovky by mal motocyklový olej 

obsahovať fosfor, ktorý pomáha minimalizovať 
opotrebenie pri kontakte kovu na kov. 

maziva pre skúter
v skútroch sú prevodovka a spojka umiestnené 

oddelene od motora. tento olej sa používa 
iba v motoroch. vďaka tomu sa znižuje trenie 

a zlepšuje celkový výkon.

MAZIV
úloha

V SPoJkE

ELF oleje poskytujú 
jednotný povlak medzi 
spojkovými kotúčmi. 
zabraňujú poruchám 
a zaisťujú príslušnú 
úroveň koeficientu.

V MoToRE

produkty ELF poskytujú 
ochranu pre všetky 
komponenty motora: 
piesty, vačky, vložky 
valcov, ventilový rozvod 
a kľukový hriadeľ. Motor 
zostáva čistý a pracuje 
optimálne.

5
 Ú

Lo
h

a
 m

a
z

iv

V PREVoDoVkE

technológia výroby mazív 
ELF zaisťuje odolnosť 
proti extrémnemu tlaku 
spolu s optimálnou 
ochranou prevodovky.
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ŠPECIFIKÁCIA trenia
(ochrana prevodoviek)

MAX

najLEpŠiE výsLEdky 
Z HĽADISKA ÚČINKOV 
trEnia

obsahujú súbor prísad, ktoré 
boli špeciálne vyvinuté pre 
motocykle. pre motocykle 

s unikátnym motorom 
a prevodovkou (95 %)
mazací okruh.

výsLEdky tEstov pri 
nízkom trEní.

pre aplikácie v skútroch.

bEžné trEniE
výsLEdky tEstov

MA2

MA1

MB

MIN

špecifikácie
medzinárodné  

Štandardy JASO T-903
4-taktný motor
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1 charakteristický index dynamického trenia
2 charakteristický index statického trenia
3 index času zastavenia

POLOŽKA
SKÚŠOBNÝ 
POSTUP

ŠTANDARDNÝ INDEX

2004 APRÍL 2006 2016

MA MB MB MA1 MA2 MA MA2 MA1 MB

DFI1

JASO  
T 904

≥1,45 <1,45
≥0,50 

<1,45

≥1,45 

<1,80

≥1,80 

<2,50

≥1,35 

<2,50

≥1,50 

<2,50

≥1,35 

<1,50

≥0,40 

<1,35

SFI2 ≥1,15 <1,15
≥0,50 

<1,15

≥1,15 

<1,70

≥1,70 

<2,50

≥1,45 

<2,50

≥1,60 

<2,50

≥1,45 

<1,60

≥0,40 

<1,45

STI3 ≥1,55 <1,55
≥0,50 

<1,55

≥1,55 

<1,90

≥1,90 

<2,50

≥1,40 

<2,50

≥1,60 

<2,50

≥1,40 

<1,60

≥0,40 

<1,40
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ŠPECIFIKÁCIA trenia  
(ochrana prevodoviek) PoLoŽkA

SkÚŠoBNý PoSTUP oBMEDZENIE

JIS ASTM 1999 2004 APRÍL 2006 
& 2016

Sulfátový popol % k2272 D874 1.2 max 1.2 max 1.2 max

Fosfor 
obsah, m%

JPI 5S-38
0.08 min -
0.12 max

Straty z odparova-
nia, m%

JPI 5S-41-
93

D5800 20 max 20 max 20 max

Tendencia penenia, 
ml

Sekv. I
Sekv. II
Sekv. III

k2518 D892
10/0 max
50/0 max
10/0 max

10/0 max
50/0 max
10/0 max

10/0 max
50/0 max
10/0 max

Strihová stabilita; 
mm²/s
xW-30
xW-40
xW-50

ďalšie triedy

JPI 5S-29-
88

(Poznám-
ka 1)

D6278
9.0 min

12.0 min
15.0 min

9.0 min
12.0 min
15.0 min

9.0 min
12.0 min
15.0 min

zachovanie 
v triede

Vysoká teplota, vy-
soká miera šmyku 

viskozity 
(150 °C)
mPa.s

jpi 5s-36-
91

4683 2.9 min 2.9 min 2.9 min

ÚRoVEŇ AcEA, ILSAc ALEBo MINIMÁLNE API

• Takmer všetky výrobky pre MOTOCYKLE dosahujú úroveň minimálne API.
• 2011 aktualizácia: SF -> SN, GF-4, GF-5 nebolo schválené.
• Palivo ekonomických stupňov s modifikátormi trenia.

NÁRAST TEPLoTNých PoDMIENok MoToRA SI VyŽADUJE 
MAZIVÁ S VyNIkAJÚcU oDoLNoSŤoU VoČI oXIDÁcII.

• Inline JASO, API SE a SF sú už schválené od roku 2006.
• Minimálna úroveň je API SF.

MINIMÁLNy oBSAh FoSFoRU NA ochRANU oZUBENých koLIES

• Inline JASO s minimálnym obsahom P od roku 2006.

Štandardy JASO T-903
4-taktný motor
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FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
(ochrana prevodovky)

ŠPEcIFI-
kÁcIE

2004 2006
okT.
2011

2016

API
SE, SF, Sg, 
Sh, SJ, SL

Sg, Sh, 
SJ, SL, SM

SF, Sg, 
Sh, SJ, SL, 
SM, SN

Sg, Sh, 
SJ, SL, 
SM, SN

ILSAC gF-1, gF-2
gF-1, gF-
2, gF-3

gF-1, gF-
2, gF-3

gF-1, gF-
2, gF-3

ACEA A1, A2, A3

A1/B1, A3/
B3, A3/B4, 
A5/B5, c2,
c3

A1/B1, A3/
B3, A3/B4, 
A5/B5, c2,
c3, c4

A1/B1, A3/
B3, A3/B4, 
A5/B5, c2,
c3, c4

CMCC g-4, g-5 - - -

špecifikácie
medzinárodné  

8   8



2t
API/JASO/ISO štítky s informáciami pre 2-taktné motory

4t
API/JASO/ISO štítky s informáciami pre 4-taktné motory

rozdiely medzi 

-

-

-

+

+

+

TA/TB TC

FC FDFB

EGB EGC EGD

API* 
výkonnostná úroveň
(výkon motora)

JASO** 
výkonnostná úroveň
(výkon prevodovky)

ISO*** 
výkonnostná úroveň

* API:
inštitúcia american petroleum institute zaviedla 
klasifikáciu olejov podľa niekoľkých kritérií, ako sú 
disperzný výkon, čistiaca schopnosť, odolnosť voči 
opotrebeniu a voči oxidácii, a schopnosť ochrany proti 
korózií.

oleje pre 2-taktné motory musia spĺňať doplňujúce 
požiadavky: vyššia odolnosť voči teplote, rozpustnosť 
benzínu, spaľovanie so zníženými emisiami a žiadna 
tvorba usadenín; sú radené do tried ta, tb a tc podľa 
ich vlastností.

pri olejoch pre benzínové motory predstavuje kategorizá-
cia api dvojpísmenovú otvorenú klasifikáciu. „s“ (zapa-
ľovanie iskrou) je vždy 1. písmeno nasledované 2. písme-
nom vo vzostupnom abecednom poradí s odkazom na 
vývoj technologických požiadaviek motora a požiadavky 
na výkonnostné štandardy. najnovší typ kategorizácie je 
api sn.

** JASO:
 je to skratka pre organizáciu japanese automotive 
standard organisation. organizácia jaso prideľuje po 
analýze oleja štítok jaso. keď mazivo úspešne prejde 
všetkými testmi, organizácia jaso mu udelí certifikát 
a počet akreditácií.

toto číslo sa musí uviesť na obale v podobe 
predpísaného loga.

*** ISO:
iso navrhuje medzinárodný projekt špecifikácie v troch 
kategóriách iso-L-Egb, iso-L-Egc a iso-L-Egd vo 
vzostupnom poradí podľa požiadaviek.

Mazivá ELF ťažia z najnovších 
technológií v oblasti výskumu 
a špičkových technológií, ktoré 
zaručujú ochranu motora, lepšie 
vlastnosti spojky a prevodovky.

-

-

+

+

SJSG SH SL SM

MB MA1 MA2

API* 
výkonnostná úroveň
(výkon motora)

JASO** 
výkonnostná úroveň
(výkon prevodovky)

Mazanie motora 
s oddelenou 
prevodovkou

Mazanie motora,  
spojky a prevodovky
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Vždy uspokoja vaše potreby

elf
oleje radu 
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PRE MOTOCYKLE  
SORTIMENT

moto2 sELF miX bol vytvorený na báze minerálnych olejov 
vybraných pre 2-taktné motory. zaručuje jednoduchší štart za 
studena a poskytuje viacúčelovú ochranu vášho motora.

MINERÁLNy oLEJ
API TC • JASO FB • ISO-L-EGB 
balenie: 1 l, 4 l, 60 l

moto2 tEch je nová generácia mazív vyrobených 
špičkovou technológiou. jeho revolučné zloženie umožňuje 
zvýšiť výkon motora v extrémnych podmienkach a všetkým 
zložkách vášho motocykla zaisťuje optimálnu čistotu vďaka 
komplexu čistiacich prísad.

100 % SyNTETIcký oLEJ
API TC  • JASO FD • iso-L-EGD 
balenie: 1 l, 208 l

moto2 oFF road je prvotriedny polosyntetický motorový 
olej pre 2-taktné motory. je to mazivo novej generácie so 
špeciálnym zložením, ktoré zvyšuje otáčky motora. jeho 
viskozita je optimalizovaná tak, aby bolo vysoko reaktívne 
na zmeny teploty a tiež aby zabezpečovalo väčšiu ochranu 
motora.

oLEJ NA SyNTETIckEJ BÁZE
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD 
balenie: 1 l, 200 l

MOTO ²  SELF MIX

MOTO ²  OFF ROAD

MOTO ²  TECH

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

2t
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CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn
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MOTO ²  RACE

CHARAKTeRISTIKA ODOlnOSŤ vOČI 
TeplOTe

OCHRAnA výKOn

moto2  racE je účinný ochranný olej pre veľmi dôležité časti 
vášho motocykla. je to špičkový produkt s vysokokvalitným 
bezkonkurenčným zložením zaisťujúcim zníženie trenia 
a poskytujúcim zvýšenú ochranu motora. ideálny na to, ak zo 
svojho motocykla chcete získať čo najvyšší výkon.

100 % SyNTETIcký oLEJ – Na báze 100 % esterov
balenie: 1 l

PRE MOTOCYKLE 
SORTIMENT

12   12
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MOTO ⁴ ROAD  10W-40

MOTO ⁴ ROAD  15W-50

vylepšený

vylepšený

moto4  road 10W-40 obsahuje protišmykovú technológiu 
pre spojku a poskytuje vynikajúce vlastnosti pri mazaní. budete 
si tak môcť vychutnávať komfortnejšiu jazdu vďaka ľahšej 
akcelerácii a viditeľnému zníženiu emisií dymu pri štartovaní.

oLEJ NA SyNTETIckEJ BÁZE
API SL • JASO MA2  
balenie: 1 l, 4 l, 60 l, 208 l

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

moto4  road 15W-50 obsahuje protišmykovú technológiu pre 
spojku a poskytuje vynikajúce vlastnosti pri mazaní. umožňuje 
vyššiu odolnosť v náročných klimatických podmienkach. budete 
si tak môcť vychutnávať jazdný komfort vďaka ľahšej akcelerácii 
a viditeľnému zníženiu emisií dymu pri štartovaní.

oLEJ NA SyNTETIckEJ BÁZE
API SL • JASO MA2 
balenie: 1 l, 60 l, 208 l

PRE MOTOCYKLE 
SORTIMENT

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

moto4 cruisE bol vytvorený na báze minerálnych olejov 
vybraných pre 4-taktné motory a zaručuje im viacúčelovú 
ochranu.

MINERÁLNy oLEJ
API SH • JASO MA2 
balenie: 1 l, 4 l, 60 l, 208 l

MOTO ⁴ CRUISE  20W-50

13



4t

moto4 tEch je nová generácia mazív vyrobených špičkovou 
technológiou zaisťujúcou vlastnosti vysokej odolnosti 
a zlepšujúcou výkon vášho motora. zaručuje optimálnu 
čistotu všetkých častí motora, a zaisťuje plynulú a jemnú 
zmenu prevodových stupňov.

oLEJ NA BÁZE SyNTETIckEJ TEchNoLógIE
API SN • JASO MA2 
balenie: 1 l, 4 l, 60 l, 208 l

moto4 maXi tEch predstavuje novú generáciu olejov 
pre motory motocyklov, ktoré prinášajú vynikajúce prednosti:
– Šetrí až 5 % paliva (v porovnaní s bežnými olejmi 10W-40)
– je šetrný k životnému prostrediu, znižuje emisie (co2 

a ďalšie znečisťujúce látky) výfukových plynov
– dokonalá ochrana proti opotrebovaniu a usadeninám
– perfektná a stabilná kontrola trenia vnútri mokrej spojky
– dlhotrvajúce vlastnosti bez ohľadu na jazdné podmienky

oLEJ NA BÁZE SyNTETIckEJ TEchNoLógIE
API SJ • JASO MA 
balenie: 1 l, 208 l

MOTO ⁴ TECH  10W-50

             MOTO ⁴ TWIN TECH  20W-60

     MOTO ⁴ MAXI TECH  10W-30

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn
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moto4 tWin tEch je mazivo úplne novej generácie vyrobené 
špičkovou technológiou špeciálne vyvinuté pre dvojité motory, 
ktoré zaisťuje výnimočné vlastnosti a zlepšuje ochranu motora. 
zaručuje optimálnu čistotu všetkých častí motora a jemnú 
zmenu prevodových stupňov.

oLEJ NA BÁZE SyNTETIckEJ TEchNoLógIE
API SL • JASO MA2 
balenie: 1 l, 4 l, 60 l, 208 l

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

vylepšený

PRE MOTOCYKLE 
SORTIMENT
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        MOTO ⁴ Pro tech  5W-40

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn
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MOTO ⁴ RACE  10W-60

CHARAKTeRISTIKA ODOlnOSŤ vOČI 
TeplOTe

OCHRAnA výKOn

vylepšený

moto4 racE je koncipovaný do náročných športových 
podmienok. jeho veľmi kvalitné zloženie vám umožní ísť na 
maximum a zvyšuje výkon vášho motora. 
použitie: amatérske preteky

100 % SyNTETIcký oLEJ
API SN • JASO MA2 
balenie: 1 l, 4 l, 60 l, 208 l

4t

moto4 pro tEch je olej vyrobený syntetickou 
technológiou, ktorý sa obzvlášť odporúča používať so 
všetkými mechanicky namáhanými 4-taktnými motormi 
motocyklov.

oLEJ NA BÁZE SyNTETIckEJ TEchNoLógIE
API SL • JASO MA2 
balenie: 1 l, 4 l, 60 l, 208 l

PRE MOTOCYKLE 
SORTIMENT
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2t

SCOOTER ²  SELF MIX

Scooter ²  street

SCOOTER ²  STREET MAX

scootEr2 self mix je kvalitný produkt, ktorý ponúka 
technológiu zabraňujúcu vzniku usadenín a znižujúcu emisie 
znečisťujúcich látok.

MINERÁLNy oLEJ
API TC • JASO FB • ISO-L-EGB 
balenie: 1 l

scootEr2 strEEt je mazivo novej generácie s dynamickým 
profilom a inovačným zložením, ktoré zaisťuje výrazné zníženie 
emisií výfukových plynov.

oLEJ NA SyNTETIckEJ BÁZE
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD  
balenie: 1 l

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

scootEr2 strEEt maX je špičkové mazivo vytvorené 
pre náročných používateľov, ktorí okrem iného vyžadujú 
optimálnu výkonnosť jazdy a bezpečnú ochranu motora.

100 % SyNTETIcký oLEJ
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD  
balenie: 1 l
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PRE SKÚTRE 
SORTIMENT
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SCOOTER ⁴ CITY  10W-40

               SCOOTER ⁴ MAXI CITY  5W-40

scootEr4 city je špecifické mazivo, ktorého zloženie 
znižujúce opotrebovanie zaisťuje optimálnu ochranu motora, 
ako aj jazdný komfort.

oLEJ NA SyNTETIckEJ BÁZE
api sj 
balenie: 1 l, 60 l

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

     MOTO ⁴ SCooter 10W-30

moto4  scootEr je prémiový olej pre 4-taktné motory 
špeciálne navrhnutý pre skútre s automatickou prevodovkou 
a bezprevodové jednostopové vozidlá. nielenže poskytuje 
vynikajúcu ochranu motora, ale tiež zaisťuje hladkú jazdu.

PRÉMIoVý MINERÁLNy oLEJ
API SL • JASO MB 
balenie: 1 l

CHARAKTeRISTIKA šTART OCHRAnA výKOn

scootEr 4  maXi city je špeciálne navrhnutý pre najnovšie 
4-taktné motory so zníženou spotrebou oleja a dlhšími 
intervalmi výmeny oleja. jednoduchší štart za studena, 
vysoká flexibilita a odolnosť voči teplu. scooter 4 maxi 
city vyhovuje najnovším štandardom v oblasti životného 
prostredia a nasleduje technologický vývoj.

oLEJ NA BÁZE SyNTETIckEJ TEchNoLógIE
api sL 
balenie: 1 l, 60 l, 208 l

PRE SKÚTRE 
SORTIMENT
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MoTo FoRk oIL SyN 
2,5W / 5W / 10W

moto Fork oiL syn je olej do vidlíc 
a tlmičov, ktorý zaisťuje maximálnu 
bezpečnosť aj v náročných 
podmienkach. vhodný pre cestné 
a terénne motocykle.

100 % SyNTETIcký oLEJ
balenie: 0,5 l

MoTo FoRk oIL 
10W / 15W / 20W

moto Fork oiL je olej do vidlíc 
a tlmičov. poskytuje optimálnu 
bezpečnosť pre celý systém 
odpruženia cestných a terénnych 
motocyklov.

MINERÁLNy oLEJ
balenie: 0,5 l

Olej do vidlíc

– údržba
Starostlivosť o motocykle 

MoTo gEAR oIL 
10W-40

moto gEar oiL 10W-40 bol 
špeciálne vyvinutý pre prevodovky 
motocyklov s 2-taktnými motormi. 
zaručuje vyššiu ochranu prevodoviek 
a optimálnu bezpečnosť pri 
preraďovaní prevodových stupňov.

oLEJ NA SyNTETIckEJ BÁZE
api sj 
balenie: 1 l

MoTo gEAR oIL 
80W-90

moto gEar oiL 80W-90 bol 
špeciálne vyvinutý pre prevodovky 
motocyklov s 4-taktnými motormi. 
zaručuje optimálnu bezpečnosť pri 
preraďovaní prevodových stupňov.

MINERÁLNy oLEJ
api gL 5 
balenie: 1 l

Prevodovkový olej

2T

CHARAKTeRISTIKA

CHARAKTeRISTIKA

4T

CHARAKTeRISTIKA

CHARAKTeRISTIKA
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MoTo BRAkE FLUID DoT 5.1

moto brakE FLuid dot 5.1 je 
syntetická brzdová kvapalina so 

špičkovými charakteristikami. nesilikónová kvapalina 
vhodná do všetkých brzdových systémov poskytuje 
optimálnu bezpečnosť. je možné ju miešať s ostatnými 
chemickými syntetickými kvapalinami typu dot3, dot4 
a dot 5.1 s výnimkou silikónových kvapalín dot 5 
a špeciálnych kvapalín typu Lhm.

100 % SyNTETIckÁ
Fmvss 116 dot 5.1 
balenie:  500 ml

MoTo BRAkE FLUID DoT 4

moto brakE FLuid dot 4 je 
brzdová kvapalina so špičkovými 

vlastnosťami. stabilná a nestlačiteľná kvapalina pri všetkých 
teplotách poskytuje optimálnu bezpečnosť. je možné ju 
miešať s ostatnými chemickými syntetickými kvapalinami 
typu dot3, dot4 a dot 5.1 s výnimkou silikónových 
kvapalín dot 5 a špeciálnych kvapalín typu Lhm.

100 % SyNTETIckÁ
Fmvss 166 dot 4 
balenie: 500 ml

Brzdová kvapalina

MoTo cooLANT oRgANIc

moto cooLant organic je 
100% organická chladiaca kvapalina 

s výnimočnými antikoróznymi vlastnosťami pre ľahké 
zliatinové diely. ochrana proti zamrznutiu všetkých 
komponentov chladiaceho systému až do -26 °c. 
neagresívna.

oRgANIckÁ
aFnor nFr 15-601, atsm d3306, bs 6580 
balenie: 1 l

MoTo cooLANT MINERAL

moto cooLant minEraL je 
minerálna chladiaca kvapalina. 

optimálna ochrana dielov a ochrana proti korózii plášťa, 
ktorá predlžuje životnosť motora. ochrana proti zamrznutiu 
až do -26 °c. pri kontakte s náterom nekoroduje.

MINERÁLNA
aFnor nFr 15-601, bs 6580 
balenie: 1 l

Chladiaca kvapalina
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– údržba
Starostlivosť o motocykle 
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MoTo AIR FILTER oIL

moto air FiLtEr oiL je olej na 
penetráciu penového vzduchového 

filtra, ktorý je špeciálne vyvinutý tak, aby sa znížilo riziko 
poruchy a predĺžila sa životnosť motora.

MoDRÁ FARBA
balenie: 1 l

Ochrana
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– údržba
Starostlivosť o motocykle 

20   20



ELF MOTO 
 CHAIN LUBE

ELF MOTO  
MULTILUBE+

ELF MOTO 
 DEGREASER+

ELF MOTO  SPRAY 
SILICONE

ELF MOTO 
 CHAIN PASTE
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– servis
Starostlivosť o motocykle 
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ELF moto Multilube +
LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

Elf Moto Multilube + 
je sprej, ktorý ponúka 

6 funkcií s rozšírenými 
výhodami, ktoré sa 

týkajú „ochrannej 
funkcie oleja“

APLIKÁCIE VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKOV

VLASTNOSTI

Hodnoty vlastností uvedené v tejto tabuľke sú typické hodnoty a majú len informatívny charakter.
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OCHRANA PROTI KORÓZII
ELF MOTO MULTILUBE+ chráni všetky diely alebo kovové prvky pred oxidáciou.

ČISTENIE
ELF MOTO MULTILUBE+ čistí a odstraňuje mazivo a asfalt.

ODPUDZOVANIE VODY
ELF MOTO MULTILUBE+ odstraňuje stopy vlhkosti a môže byť použitý na mokrých povrchoch.

BEZPEČNOSŤ
ELF MOTO MULTILUBE+ je produkt bez obsahu chlórového rozpúšťadla a ako hnací plyn používa CO2 bez 
bután-propánu. 

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE
ELF MOTO MULTILUBE+ je vynikajúci prípravok, ktorý chráni pred poveternostnými vplyvmi (vlhkosť) po-
mocou vytvorenia ochrannej vrstvy. Vďaka svojim multifunkčným vlastnostiam, ktoré sú nevyhnutné pre 
motocykle kategórie cross, enduro, raid, rovnako ako aj pre mestské motocykle, je vhodný do všetkých 
poveternostných podmienok. ELF MOTO MULTILUBE+ má príjemnú vôňu prírodnej borovice a je odporúčaný 
špeciálne na údržbu vášho motocykla. Môže sa tiež používať aj na údržbu automobilov.  ELF MOTO MULTILU-
BE+ je kompatibilný so všetkými plastovými materiálmi a elastomérmi. Neporušuje nátery. Nepoužívajte ho 
na materiály, ktoré sú citlivé na organické rozpúšťadlá.

MAZANIE

DEOXIDÁCIA

VYŠŠIA OCHRANA
Vďaka vytvoreniu ochrannej vrstvy proti korózii a proti vlhkosti funguje prípravok ELF MOTO 
MULTILUBE+ ako „ochranný olej“ tým, že eliminuje vznik hrdze a tým, že chráni diely pred 
oxidáciou.

VYŠŠIA ÚČINNOSŤ
ELF MOTO MULTILUBE+ zaisťuje účinné mazanie, čím sa znižuje spotreba energie a hluk strojov.

VÄČŠIA BEZPEČNOSŤ
ELF MOTO MULTILUBE+ neobsahuje škodlivé prvky, je bezpečný pre vaše zdravie a je šetrný 
k životnému prostrediu. Obsahuje nehorľavé pohonné ústrojenstvo.

VZHĽAD Číra kvapalina

FARBA Svetložltá

BOD VZPLANUTIA CLEVELAND 
„°C“

59

HUSTOTA PRI „20 °C“ 84 kg/m3

– servis
Starostlivosť o motocykle 

TOTAL LUBRIFIANTS
Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l’île
92029 Nanterre cedex
Francúzsko

Keď sa toto multifunkčné mazivo používa v súlade s našimi odporúčaniami 
a na účely, na ktoré je určené, nepredstavuje žiadne osobitné riziko.
Kartu bezpečnostných údajov, ktorá je vytvorená v súlade s platnými 
právnymi predpismi ES, môžete získať na stránke www.quick-fds.com a od 
svojho miestneho obchodného poradcu.

ELF MOTO MULTILUBE+ 05/2015
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ELF

Motor
Séria K

• ELF MOTO4 road 15W-40
• ELF MOTO4 road 10W-40

Séria r

• ELF MOTO4 road 15W-40
• ELF MOTO4 road 10W-40
• ELF MOTO4 tEch 10W-50

Séria F

• ELF MOTO4 road 15W-40
• ELF MOTO4 road 10W-40
• ELF MOTO4 tEch 10W-50

Séria G PrED rOKOM 2010
(sohc v motorE s protiĽahLými vaLcami)

• ELF MOTO4 road 15W-50
• ELF MOTO4 road 10W-40

BMW Motorrad
Poradenstvo v oblasti mazania

Séria G PO rOKU 2010
(sohc v motorE s protiĽahLými vaLcami)

• ELF MOTO4 tEch 10W-50

ŠPOrTOVé MODELY
hp2, s1000rrs k1200, k1300

• ELF MOTO4 road 10W-60

ŠPECiFiCKé MODELY
c1, c600 sport/c650 gt, k1200 gt/ rs, 
k1300gt/r/s/r sport, k1600 gt/ gtL,  
s1000 rr

• ELF MOTO4 pro tEch 5W-40

PREVODOVKOVÝ
TraNSELF SYN FE 75W-90

• Všetky modely

HRIADEĽ
TraNSELF SYN FE 75W-90

• Všetky modely

Chladenie
ELF MOTO COOLaNT 
OrGaNiC

• Všetky modely

Brzdový 
a spojkový
DOT4 aLEbO 5.1

• Všetky modely (pri modeloch s ABS sa 
preferuje dot5.1)

Extra  
INformácie
v teplých prostrediach (+20 0c) sa preferuje 
letný olej triedy minimálnej 50.

pre nové motory s „vhodne riadenou“ čistotou 
je dostačujúca zimná viskozita triedy 10.

zimný olej triedy 15 je vhodný na prevádzku 
a štartovanie pri teplotách až do 0 0c.

pre športové modely sa odporúča viskozita 
10W60.elF MOTO4 ROAD

15W-50
elF MOTO4 TeCH
10W-50

elF MOTO4 RACe
10W-60

elF MOTO4 pRO TeCH
5W-40

elF MOTO4 ROAD
10W-40
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ELF SUZUKI
Poradenstvo v oblasti mazania

Motor
MaLé a STrEDNé MOTOrY
cEstné a kLasické

• ELF MOTO4 road 10W-40

CESTNé a ŠPOrTOVé rOaDSTErY

• ELF MOTO4 tEch 10W-50

DVOjVaLCOVé MOTOrY
ŠpEciáLnE motocykLE aLEbo jEdnovaLcové motocykLE 
s vysokou kubatÚrou

• ELF MOTO4 tWin tEch 20W-60

MODELY PO rOKU 2004
(vrátanE 4-taktných skÚtrov)

• ELF MOTO4 maXi tEch 10W-30

ŠPOrTOVé MODELY

• ELF MOTO4 racE 10W-60

PREVODOVKOVÝ 
2-TAKTNÝCH MOTOROV
ELF MOTO GEar OiL 80W-90

• Všetky modely s 2-taktnými motormi

Prevodovkový
ELF MOTO GEar OiL 10W-40

• Všetky modely s hnacím hriadeľom

Chladenie
ELF MOTO COOLaNT OrGaNiC

• Všetky modely s kvapalinovými chladiacimi systémami

Brzdový a spojkový
DOT 4 aLEbO 5.1

• Všetky modely (pri modeloch s ABS sa preferuje  
dot 5.1)

elF MOTO4 TeCH
10W-50

elF MOTO4 TWIn TeCH
20W-60

elF MOTO4 MAxI TeCH
10W-30

elF MOTO4 RACe
10W-60

elF MOTO4 ROAD
15W-50
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ELF yamaha
Poradenstvo v oblasti mazania

Motor
MaLé a STrEDNé MOTOrY
cEstné a kLasické

• ELF MOTO4 road 10W-40

CESTNé a ŠPOrTOVé rOaDSTErY

• ELF MOTO4 tEch 10W-50

DVOjVaLCOVé MOTOrY
ŠpEciáLnE motocykLE aLEbo jEdnovaLcové motocykLE 
s vysokou kubatÚrou

• ELF MOTO4 tWin tEch 20W-60

MODELY PO rOKU 2004
(vrátanE 4-taktných skÚtrov)

• ELF MOTO4 maXi tEch 10W-30

ŠPOrTOVé MODELY

• ELF MOTO4 racE 10W-60

PREVODOVKA 
2-TAKTNÝCH MOTOROV
ELF MOTO GEar OiL 80W-90

• Všetky modely s 2-taktnými motormi

Prevodovka
ELF MOTO GEar OiL 10W-40

• Všetky modely s hnacím hriadeľom

Chladenie
ELF MOTO COOLaNT OrGaNiC

• Všetky modely s kvapalinovými chladiacimi systémami

Brzdový a spojkový
DOT 4 aLEbO 5.1

• Všetky modely (pri modeloch s ABS sa preferuje  
dot 5.1)

elF MOTO4 TeCH
10W-50

elF MOTO4 TWIn TeCH
20W-60

elF MOTO4 MAxI TeCH
10W-30

elF MOTO4 RACe
10W-60

elF MOTO4 ROAD
15W-50
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ELF Harley Davidson Cycles - Buel
Poradenstvo v oblasti mazania

Motor
PrED rOKOM 1984
FLathEad, kunckLEhEad, panhEad, shovEhEad, ironhEad

• ELF moto4 cruisE 20W-50

PO rOKU 1984
blockhead, twin cam 88 & 96, révoLution, sportstEr Evo. Evo ii, buELL

• ELF MOTO4  tWin tEch 20W-60

PREVODOVKA
ELF MOTO GEar OiL 80W-90

VOLiTEĽNE ELF MOTO GEar OiL 75W-140

• Všetky modely (okrem modelov Sportster,  
generácia twin calm – po roku 1999)

ZÁKLADNÝ
ELF MOTO GEar OiL 10W-40

• Všetky modely (okrem modelov Sportster)

prevodovkový 
a ZÁKLADNÝ 
GAMME SPORTSTER  

(spoločné mazanie) 

ELF MOTO GEar OiL 10W-40

• Všetky modely Sportster (možnosť použitia 
odporúčaného motorového oleja)

CHLADENIE
ELF MOTO COOLaNT OrGaNiC

• Všetky modely s kvapalinovými chladiacimi systémami

Extra informácie
v teplých prostrediach (+20 °c) sa preferuje letný olej triedy 
minimálnej 60.

pre jednotlivé valce s veľkým objemom sa odporúča stupeň 
viskozity 20W-60.

možnosť použitia oleja moto 4 tWin tEch v troch častiach 
motorov (oleje generácie twin cam (1999) a sportster Evo a novšej).

elF MOTO4 TWIn TeCH
20W-60

elF MOTO4 CRuISe
20W-50
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ELF Honda
Poradenstvo v oblasti mazania

Motor
MaLé a STrEDNé MOTOrY
cEstné a kLasické

• ELF MOTO4 road 10W-40

CESTNé a ŠPOrTOVé rOaDSTErY

• ELF MOTO4 tEch 10W-50

DVOjVaLCOVé MOTOrY
ŠpEciáLnE motocykLE aLEbo jEdnovaLcové motocykLE 
s vysokou kubatÚrou

• ELF MOTO4 tWin tEch 20W-60

MODELY PO rOKU 2004
(vrátanE 4-taktných skÚtrov)

• ELF MOTO4 maXi tEch 10W-30

ŠPOrTOVé MODELY

• ELF MOTO4 racE 10W-60

PREVODOVKOVÝ 
2-TAKTNÝCH MOTOROV
ELF MOTO GEar OiL 80W-90

• Všetky modely s 2-taktnými motormi

Prevodovkový
ELF MOTO GEar OiL 10W-40

• Všetky modely s hnacím hriadeľom

Chladenie
ELF MOTO COOLaNT OrGaNiC

• Všetky modely s kvapalinovými chladiacimi systémami

Brzdový a spojkový
DOT 4 aLEbO 5.1

• Všetky modely (pri modeloch s ABS sa preferuje  
dot 5.1)

elF MOTO4 TeCH
10W-50

elF MOTO4 TWIn TeCH
20W-60

elF MOTO4 MAxI TeCH
10W-30

elF MOTO4 RACe
10W-60

elF MOTO4 ROAD
15W-50
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ELF kawasaki
Poradenstvo v oblasti mazania

ELF A KAWASAKI
v  roku 2007 začali spoločnosti Elf a  kawasaki svoje partnerstvo 
v motoristickom športe a mazivá Elf moto boli v niekoľkých krajinách 
schválené ako oleje na prvú náplň a pri servisných výmenách. v roku 
2014 spoločnosť Elf rozšírila túto podporu o oficiálne tímy kawasaki 
Wsbk a Wss. v minulých rokoch tímy s  jazdcami kawasaki dosiahli 
fantastické úspechy. dokončili preteky buď na popredných priečkach 
alebo v  tesnej blízkosti pódiových miest. Ďalej tiež dosiahli hetrik na 
pretekoch 24 hodín Le mans. tím src vyhral tieto legendárne preteky 
3-krát a v tom istom roku vyhral aj preteky 24 hodín bol d’or.

Motor
ELF VENT VErT 10W-50

• Všetky modely s 4-taktnými motormi (pre dcérske spoločnosti na 
základe dohody s kawasaki)

ELF MOTO4 TECH 10W50

• Všetky modely s 4-taktnými motormi (pre ostatné dcérske 
spoločnosti)

elF MOTO4 TeCH
10W-50

elF venT veRT
10W-50
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PREVODOVKOVÝ 
2-TAKTNÝCH MOTOROV
ELF MOTO GEar OiL 10W-40

• Všetky modely s 2-taktnými motormi

Prevodovkový
ELF MOTO GEar OiL 80W-90

• Všetky modely s hnacím hriadeľom

Chladenie
ELF MOTO COOLaNT OrGaNiC

• Všetky modely s kvapalinovými chladiacimi systémami

Brzdový a spojkový
DOT 4 aLEbO 5.1

• Všetky modely (pri modeloch s ABS sa preferuje  
dot 5.1)

Expert
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 TOTAL Slovensko s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 4

811 02 Bratislava
Slovensko
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