
 PLATINUM RIDER 4T 10W-40

Egenskaper
Modern, delsyntetisk olja som gör det möjligt att 
uppnå motorcykelns maximala prestanda. Passar 
motorcyklar, skotrar och fyrhjulingar av de mo-
dernare slaget. Oljan garanterar enkel start och 
effektiv smörjning. Den nya tekniken HTS (High 
Temperature Stability) gör att du får ut maximalt 
av motoreffekten. Oljan uppfyller miljökraven för 
motorcykelsoljor och innehåller så lite giftiga äm-
nen som möjligt.

Tillämpning
Designad för smörjning av fyrtaktsmotorer i sport-, 
crusing- och touringmotorcyklar, samt för fyrhju-
lingar. Används med fördel i japanska motorcyklar 
så som Honda, Yamaha, Suzuki och Kawasaki. 
Rekommenderad olja av de amerikanska och ja-
panska motorcykeltillverkarna.

Kvalitetsklass:   API: SN/SM. 
   JASO MA/MA-2
Viskositetsgrad:  SAE: 10W-40.
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PLATINUM RIDER CRUISER 4T 15W-50

Egenskaper
Delsyntetisk olja som lämpar sig för alla typer 
av motorcyklar och skotrar. Perfekt för motorcyk-
lar där tillverkaren rekommenderar kvalitet och 
viskositet av den som anges nedan. HTS-teknoli-
gin (High Temperature Stability) gör att du får ut 
maximalt av motoreffekten, och minskar samtidigt 
sotavlagringar under motordrift i extrema tempera-
turer. Oljan håller de stränga begränsningarna av 
giftiga ämnen som gäller enligt Europa-standard. 
Oljan uppfyller den högsta kvalitetsspecifikationen 
av JASO (Japanese Automotive Standards Organi-
zation).

Tillämpning
Designad för smörjning av fyrtaktsmotorer i crui-
ser-, choper-, enduro- och touringmotorcyklar. 
Oljan kan också användas för motorcykeltransmis-
sioner.

Kvalitetsklass:  API: SL. JASO MA-2
Viskositetsgrad:  SAE: 15W-50
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PLATINUM RIDER RACING 4T 5W-40

Egenskaper
Delsyntetisk olja vars viskositet lämpar sig för 
de senaste sportmotorcyklarna. Oljan fungerar 
utmärkt i låga temperaturer, och hjälper till att 
skydda motorkomponenter även under svåra 
körförhållanden. Tack vare HTS-teknologin (High 
Temperature Stability) behåller oljan sina egenska-
per även under höga temperaturer som lätt upp-
står under tävlingar och liknande, samtidigt som 
den skyddar motorn. Oljan uppfyller de högsta 
kvalitetskraven av JASO (Japanese Automotive 
Standards Organization). Oljan håller de stränga 
begränsningarna av farliga ämnen inom ramen för 
Europa-standard.

Tillämpning
Designad för smörjning av fyrtaktsmotorer av 
sportmotorcyklar, samt motorcykeltransmissioner.

Kvalitetsklass:   API: SN/SM. JASO MA/MA-2
Viskositetsgrad:  SAE: 5W-40
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PLATINUM RIDER SCOOTER 4T 5W-40

Egenskaper
Syntetisk motorolja vars HTS -teknik (High Tem-
perature Stability) gör det möjligt att bevara alla 
smörjegenskaper även vid höga temperaturer 
under drift i hårda körförhållanden. Utvecklad för 
motorer som körs med fullt påslag under långa 
tidsperioder. Oljan uppfyller de högsta kvalitets-
kraven av JASO (Japanese Automotive Standards 
Organization).

Tillämpning
 Rekommenderad för fyrtaktsmotorer i skotrar, 
mopeder, snöskotrar, fyrhjulingar, och även för 
transmissioner utrustad med våt koppling.
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Kvalitetsklass:  API: CI-4/CH-4/CG-4/ SL/ SJ 
  ACEA: E7/ E5 /E3 /B4 /B3 /A3

Viskositetsgrad: SAE: 15W-40



PLATINUM RIDER SPORT 4T 10W-50

Egenskaper
Helsyntetisk olja för sportmotorcyklar. Den senaste 
generationens HTS-teknik (High Temperature Sta-
bility) ger effektiv smörjning även under extrema 
förhållanden på både banan och på vägen. Ol-
jans optimala sammansättning ger maximalt skydd 
för alla mekaniska komponenter som är utsatta för 
slitage, samt maximalt motorskydd. Oljan uppfyller 
de strängaste kraven när det gäller giftiga ämnen 
i avgaser som släpps ut i miljön, enligt ramen för 
Europa-standard. Den uppfyller också de högsta 
kvalitetskraven av JASO (Japanese Automotive 
Standards Organization).

Tillämpning
Designad för smörjning av fyrtaktsmotorcykelmo-
torer, samt i växellådor och transmissioner utrusta-
de med våt koppling som används i professionell 
sport.

Kvalitetsklass:   AAPI: SN/SM. JASO MA-2
Viskositetsgrad:    SAE: 10W-50
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PLATINUM RIDER V-TWIN 4T 20W-50

Egenskaper
Mineralolja för fyrtaktsmotorcykelmotorer med våt 
koppling. Tack vare avancerade tillsatser funge-
rar oljan perfekt i motorer som utsätts för höga 
temperaturer och med krävande transmissioner, 
och oljan ger ett konstant skydd. Oljan garanterar 
minskade kolavlagringar under drift vid extremt 
höga temperaturer. Oljan uppfyller de högsta 
kvalitetskraven av JASO (Japanese Automotive 
Standards Organization).

Tillämpning
Designad för smörjning av fyrtakts V-Twin-motorer 
med hög cylindervolym och många hästkrafter, 
som används vid tillverkningen av amerikanska och 
japanska motorcyklar. Utmärkt för smörjning av 
motorcykeltransmissioner utrustade med torr eller 
våt koppling.

Kvalitetsklass:   API: SJ. JASO MA-2
Viskositetsgrad:    SAE: 20W-50
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PLATINUM RIDER RACING 2T

Egenskaper
Helsyntetisk olja avsedd för moderna tvåtakts-mo-
torcykelmotorer. Den unika HTS-tekniken (High 
Temperature Stability) ger effektiv smörjning vid 
höga temperaturer för både touring- och sportmo-
torcyklar. Samtidigt säkerställer oljan en låg olje-
förbrukning och maximalt motorskydd. Den uppfyl-
ler de högsta kvalitetskraven av JASO (Japanese 
Automotive Standards Organization).

Oljan är blandbar med bränsle, och garanterar en 
ren förbränning.

Dosering: Enligt motortillverkarens rekommendatio-
ner. 2% olja i bränsleförhållande / 1: 50 / om inte 
motortillverkaren rekommenderar något annat.

Tillämpning
Designad för smörjning av tvåtaktsmotorer, för 
cross- enduro- och trailmotorcyklar, samt sportfyr-
hjulingar, skotrar och mopeder. Lämplig för både 
blandning och enskild smörjning.

Kvalitetsklass: API: TC
  JASO: FD
  ISO-L-EGD
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PLATINUM RIDER SCOOTER 2T

Egenskaper
Delsyntetisk olja avsedd för tvåtaktsskotrar i stads-
körning eller på öppen väg. HTS-teknologin (High 
Temperature Stability) ger en effektiv smörjning 
även vid höga temperaturer. Oljan förhindrar 
slitage på kolvringar och kolvar samt skyddar mot 
beläggningar på tändstiftet. Oljan uppfyller de 
högsta kvalitetskraven av JASO (Japanese Auto-
motive Standards Organization).

Dosering: i enlighet med motortillverkarens rekom-
mendationer, 2% olja i bränsleförhållande / 1: 50 
/ om motortillverkaren inte rekommenderar något 
annat.

Tillämpning
Designad för smörjning av tvåtaktsmotorer i motor-
cyklar, mopeder och skotrar samt snöskotrar och 
fyrhjulingar. Lämplig för blandning.

Kvalitetsklass:  API: TC
  JASO: FD
  ISO-L-EGD
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