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Motorolja MC
Racebike Power
Här saknas kombinationen av sunt och
förnuft...
• Helsyntetisk högpresterande olja utvecklad för MC
när krav ställs vid hög driftstemperatur
• Byggd för att maximera smörjning i hela motorn
• Kyler utmärkt under alla förhållanden
• Utmärkt förmåga att tåla höga temperaturer
• Distinkt koppling över hela temperaturlinjen
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Omicron 333 ”MC Racebike Power Engine Oil”. är en modern syntetisk motorolja och
har utvecklats speciellt för en optimal smörjning av främst fyrtakts racingmotorcyklar.
331 MC Sportbike Engine Oil är ”samma olja” som Omicron 333 men utvecklad för drift
då ännu högre krav ställs, främst då temperaturen är maximerad och givetvis för är den
utmärkt för med/utan våt koppling/växellåda.
Omicron 333
Är en motorolja som gör motorns egenskaper bättre än någonsin. Den har det där lilla
extra ..som standard, överallt, eller lite mer då när extra inte är tillräckligt...
en jämnare tomgång, bättre acceleration, högre fart
• mindre motorvibrationer, ventilslammer och kamaxelbuller
• medger lätt drift och gjord för höga varvtal
• mer kilometer per liter bränsle
• reducerat motorunderhåll
• mindre rök i avgaserna
• störningsfri drift även vid hård belastning
• solid oljefilm som skapas av en sofistikerad skumdämpare
• mer värmetålighet och stabil lågfriktionsfilm
• perfekt inkoppling och starkt skydd för växellådan
• bättre driftsekonomi, högre kapitalutnyttjandegrad...
...en teknologi skapad av avancerad innovation, ...

- när det hettar till

FAKTA
Omicron 333 är en racing syntetolja för upp till - prestanda drift - under maximalt tuffa
förhållanden och höga varvtal.
Omicron 333 är utmärkt för alla 4-takts motorcyklar med eller utan turbo, kompressor
etc.
Omicron 333 överträffar API: SL, JASO MA, JASO MA2
Ett litet tips... vid oljebytet - skölj ur maskinen med Omega 907 så får den nya oljan börja
arbeta i en ren fin maskin med perfekta förutsättningar.

DATA
SAE
10W-60
Temperaturvidd ºC
-24 +238
º
Basoljevisk cSt 40 C
168
Färg
Amber
Förpackning
1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L
Övrigt		
We reserve the right to modify or change this product for purposes of improving it`s performance characteristics
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