SEDAJ TUDI V SLOVENIJI!

Kawasaki Lime Green Edition by Motul 10W-40 je novo olje za motorna kolesa Kawasaki
Olje »Kawasaki Lime Green Edition by Motul 10W-40« je razvito v sodelovanju s podjetjem Kawasaki v Nemčiji
in je posebej prilagojeno potrebam motociklov Kawasaki. Zagotavlja zanesljivo zaščito motorja in menjalnika
ter omogoča nemoteno pretikanje prestav.
To ekskluzivno motorno olje je zdaj na voljo samo pri pooblaščenih prodajalcih in serviserjih motociklov Kawasaki!

V značilni zeleni barvi Kawasakija in
z vonjem po limeti novo motorno olje,
ki je delo strokovnjaka za maziva –
Motul, pospeši srce ljubiteljev Kawasakija.
lastnikom Kawasakija poleg zanesljive zaščite
motorja in menjalnika ponujajo še več zabave
med vožnjo.
Motul že desetletja uspešno uporablja visoko
zmogljiva motorna olja na osnovi estrov v svetu
moto športa, zlasti v moto dirkah. Vsak prevoženi kilometer na progi strokovnjaki Motula prenesejo v tehnološki razvoj in povečanje
zmogljivosti, kar so prepoznali tudi končni uporabniki. Znanje in
izkušnje, pridobljene na številnih dirkališčih, močno prispevajo k
tekočemu razvoju najkakovostnejših olj, ki so dana na trg. Prav iz
tega razvojnega tehnološkega procesa, iz izkušenj, ki jih ponujajo
dirkališča in ekstremnih pogojev, ki so jim olja izpostavljena, imajo
motoristi veliko koristi tudi v vsakdanjem prometu. Kawasaki Lime
Green Edition Motul 10W-40 je obvezen za vsakega pravega navdušenca nad motornimi kolesi Kawasaki.
Na voljo samo pri pooblaščenih distributerjih Kawasaki:
• TC Motoshop d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana • SMK s.p., Letališka 29, 1000
Ljubljana • Elisa d.o.o., Trubarjeva 5, 1230 Domžale • Čarman Motosport d.o.o., Sora 5b,
1230 Medvode • Špan d.o.o., Tržaška 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani • Motorjet d.o.o.,
Ptujska 178, 2000 Maribor • Panigaz Kranj d.o.o., Jezerska 48 4000 Kranj • Mehanika RG
s.p., Vogrsko 11, 5293 Volčja Draga • Motosprint s.p., Sermin 70a, Bertoki, 6000 Koper
• Trgomoto d.o.o., Krških žrtev 139, 8270 Krško

PR članek

Motul je v Nemčiji uradni partner motornih koles
Kawasaki.
Iz sodelovanja med Motulom in Kawasakijem je
bilo razvito popolnoma novo olje, ki je izključno
namenjeno motociklom Kawasaki - Kawasaki Lime
Green Edition 10W40.
Olje je namenjeno štiritaktnim motorjem. Izdelano je na osnovi
estrov in temelji na znani tehnologiji Motul Technosynthese®.
Z razvojem novega olja sta obe znamki razveselili številne ljubitelje
motornih koles Kawasaki. Značilnost plastenke novega olja je Kawasakiju prilagojena zelena barva in specifičen vonj po limeti. Novo
olje na osnovi estrov z edinstveno sintetično tehnologijo zagotavlja
izjemne lastnosti. Omogoča odpornost oljnega filma pri visokih
temperaturah, zato nudi odlično zaščito pred obrabo tako motornih
delov kot menjalnika. Druga novost je, da specifikacija tega olja zagotavlja najboljšo stopnjo trenja in tako omogoča gladko pretikanje
prestav v vseh treh načinih vožnje. To še posebej velja pri zagonu,
pospeševanju in največji hitrosti vožnje.
Pri razvoju olja Kawasaki Lime Green Edition 10W-40 podjetja
Motul, je bil poseben poudarek namenjen visokim standardom zmogljivosti, vse z željo in s ciljem zagotoviti najkakovostnejše olje, ki ga
lahko dobijo lastniki motornih koles Kawasaki. Individualni pristop
k razvoju novega olja je bil izredno pomemben, saj ljubiteljem in
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