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Uusi STIHL MotoMix ympäristöpolttoaine HP Ultra öljyllä!
Kyse on optimaalisesti palavasta polttoaineesta STIHLin
2-tahti ja 4-MIX moottoreille (1:50). Vain paras on kyllin hyvä
STIHLillesi ja siksi käytämme seosöljynä STIHLin HP Ultra
öljyä, joka on täyssynteettinen ja erinomaisesti sekoittuva.
Tämä tarkoittaa moottorissa parasta palamista, maksimaalista
voitelua, optimaalista käyntiä sekä pitkää elinikää.

STIHL MotoMix:
HP Ultra öljyllä

Kokeile heti!

Alla olevista kuvista hahmotat parhaiten miten tämä polttoaine
toimii koneesi parhaaksi!

STIHL HP Ultra

500 käyttötunnin jälkeen
venttiilit ovat puhtaita eikä
merkkiäkään karstasta!

Tavallinen seosöljy

500 käyttötunnin jälkeen
venttiileihin on jo ilmestynyt
karstaa, joka selvästi heikentää moottorin tehoa ja ikää.

STIHL HP Ultra

Tavallinen seosöljy

Myös mäntä ja männänrenkaat ovat uuden veroiset,
500 käyttötunnin jälkeen!

Männänrenkaat ja seinämät
ovat 500 käyttötunnin jälkeen
jo selvästi karstoittuneet
eivätkä enää toimi halutulla
tavalla ja odotettavissa on
jopa kiinnileikkautumisia.

STIHL MotoMix
STIHL markkinoi ainoana moottorisahavalmistajana omaa ympäristöpolttoainetta. Tähän on monta syytä,
mutta luonnollisin on tietenkin se, että tiedämme minkälaisia poltto- ja voiteluaineiden tulee olla, jotta koneet
kestäisivät mahdollisimman pitkään hyväkuntoisina ja kaikki asiakkaamme olisivat mahdollisimman tyytyväisiä jatkossakin. Samalla tarjoamme myös mahdollisuuden poistaa virheellisen poltto- ja voiteluaineen
käytöstä aiheutuvat häiriöt koneista ja huolehdimme ympäristöstämme mahdollisimman hyvin.
Täydellinen seossuhde - Ultra puhdas
Kiitos tuhkattoman palamisen ja kulumissuojaavien lisäaineiden HP Ultrasta ei jää jälkiä kalsiumista tai natriumsulfaateista. Karstoittumisesta johtuvat kiinnileikkautumiset voidaan unohtaa ja pakokaasut ovat lähes
savuttomat.
Täydellinen voitelu - Ultra suoja
HP Ultra sisältää lisäaineita, jotka tarttuvat hyvin moottorin liikkuviin osiin ja estävät siten suorat metallikosketukset. Tämä johtaa erinomaiseen kulumiskestävyyteen ja lisää koneen osien elinikää ratkaisevasti. Männän ja pakoventtiilin alueet pysyvät erityisen puhtaina.
Erinomaiset tehot - Ultra pitkään
Noettoman palamisen ansiosta koneen osat säilyvät puhtaina pitkään ja samalla luonnollisesti koneen tuottama teho pysyy vakiona vielä pidempään. Saat paremman polttoainetehokkuuden ja entistäkin pidemmäksi
ajaksi.
Ympäristöystävällinen
STIHL HP Ultra seosöljyn rikkipitoisuus on erittäin alhainen ja öljy on biologisesti hajoavaa yli 80 % 21 päivässä.
STIHL MotoMix / VIKING MotoPlus
STIHL MotoMix /
VIKING MotoPlus

Oktaaniluku, RON

95

Oktaaniluku, MON

90

Höyrynpaine, kPA

55-65

Rikkipitoisuus, mg/kg

<5

Aromaattipitoisuus, tilavuus %

<1

Bentseenipitoisuus, tilavuus %

< 0,1

Oleﬁinit, tilavuus %

<1

Varastointiaika

> 2 vuotta
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