
CASTROL – oleje, maziva a výrobky pro ošetření motocyklů

Uvedené ceny jsou bez DPH

Castrol Power 1 Racing 4T 10W -50

Syntetický lehkoběžný motorový olej SAE 10W -50, API SG, JASO MA pro
čtyřdobé motocyklové motory vzduchem i vodou chlazené. Byl vyvinut pro
náročné provozní podmínky moderních vysoce výkonných motocyklových
motorů. Přináší úsporu paliva, přispívá k maximálnímu výkonu motoru,
optimálně koncipován pro mokrou spojku, usnadňuje řazení a zvyšuje výkon
spojky.

Castrol Power 1 GPS 4T 10W -40

Vynikající syntetický olej SAE 10W -40, API SG, JASO MA do čtyřdobých
motorů, který zajišťuje dokonalé mazání. Vytváří pevný ochranný mazací film,
který odolává i dlouhodobému vysokému zatížení. Reaguje na změnu teploty
motoru a poskytuje dodatečnou tepelnou i mechanickou ochranu. Zvyšuje
výkon mokré spojky.

Castrol Act-Evo GP 4T 20W-50

Vysoce kvalitní olej SAE 20W -50, API SG, JASO MA do čtyřdobých motorů
speciálně vyvinutý tak, aby zajistil stálý mazací výkon po celou dobu intervalu
výměny a poskytnul nezbytnou úroveň dlouhodobé ochrany motoru. Zajišťuje
dobré řazení a výkon mokré spojky a snižuje spotřebu oleje.

Castrol Act>Evo Scooter 4T
Prvotřídní syntetický olej SAE 5W -40, API SG, JASO MA do čtyřdobých motorů
skútrů, který zajišťuje jejich průběžnou ochranu. Obsahuje tzv. "Aktivní
ochranné molekuly", které vytvářejí stabilní  film zabezpečující dokonalou
ochranu a po dobu startování a zahřívání na provozní teplotu, kdy nejsou
ostatní oleje účinné.

Castrol Power 1 Racing 2T
Vysoce výkonný syntetický olej JASO FC, ISO -L-EGD do dvoudobých motorů,
který zajišťuje zvýšení výkonu a akceleraci motoru. Má rychlejší a čistější
spalování, zlepšuje akceleraci a umožňuje jezdit se stroji s využitím maxima
jejich potenciálu.

Castrol Power 1 TTS 2T

Syntetický olej JASO FC, ISO-L-EGD do dvoudobých motorů, který byl vyvinut
tak, aby zajišťoval dokonalou ochranu i kriticky zatěžovaných součástek.
Reaguje na změny provozní teploty motoru, ke kterým často dochází ve vysoce
výkonných dvoudobých motorech, zajištěním speciální ochrany. Dosahuje
vynikajících výsledků při vysokootáčkových a v ysokoteplotních testech.

Obj.č.
CAS 192550256

cena : 387,-

Obj.č.
CAS 192570256

cena : 299,-

Obj.č.
CAS 192560256

cena : 197,-

Obj.č.
CAS 182330256

Cena : 270,-

Obj.č.
CAS 192630256

cena : 526,-

Obj.č.
CAS 192580256

cena : 392,-



CASTROL – oleje, maziva a výrobky pro ošetření motocyklů

Uvedené ceny jsou bez DPH

Castrol 2T
Vysoce výkonný motorový olej JASO FC speciáln ě vyvinutý tak, aby poskytoval
dlouhodobou ochranu motoru. Působí rovněž preventivně proti zapékání
pístních kroužků po celou dobu životnosti motoru.

Castrol Act>Evo X-tra Scooter 2T

Vynikající syntetický olej JASO FC do dvoudobých motor ů skútrů, který
zamezuje usazování škodlivých karbon ů vznikajících v motoru při spalování,
chrání motor, výfukový systém a prodlužuje životnost zapalovacích sví ček.
Zajišťuje snížení tvorby usazenin na pístech a ve spalovacích komorách.

Castrol MTX Synthesis 75W-140
Syntetický převodový olej SAE 75W-140 byl vyvinut za účelem zlepšení výkonu
2-dobých motocyklů. Vytváří mazací film přispívající k prodloužení životnosti
převodovky. Zabraňuje prokluzování spojky, zlepšuje řazení převodových
stupňů a současně tlumí vytváření hluku. Je maximálně vhodný i do 4-dobých
motocyklů s oddělenou převodovkou a přenosem hnací síly pomocí
kloubového hnacího hřídele tam, kde se předepisuje převodový olej třídy API
GL 5.

Castrol MTX Synthesis 80W

Převodový olej SAE 80W, API GL 5 na syntetické bázi p řispívající ke zvyšování
výkonu všech převodovek silničních i terénních motocyklů. Doporučený do
převodovek motocyklů nebo skútrů s mokrými nebo suchými t řecími spojkami
nebo s automatickými převodovkami. Nabízí vynikající výkon p řevodovky, síla
mazacího filmu zajišťuje prodlouženou životnost komponent p řevodovky.

Castrol Synthetic Fork Oil SAE 2,5W

Castrol Synthetic Fork Oil je vysoce výkonný syntetický olej  určený pro
teleskopické vidlice a tlumiče silničních i terénních motocyklů. Jeho syntetický
základový olej a přirozeně vysoký viskozitní index poskytují vynikající tlumicí
účinky zamezující poklesu výkonu v širokém teplotním rozmezí. Castrol
Synthetic Fork Oil má velmi dobrou odlučitelnost vzduchu zamezující poklesu
výkonu tlumicích účinků za nejobtížnějších podmínek vyskytujících se nap říklad
při závodech. Castrol Synthetic Fork Oil zajiš ťuje dokonalé tlumící vlastnosti a
umožňuje dobrou a hladkou funkci  zavěšení kol.

Obj.č.
CAS 192590256

Cena : 167,-

Obj.č.
CAS 192600256

Cena : 392,-

Obj.č.
CAS 191260060

Cena : 516,-

Obj.č.
CAS 191270060

Cena : 303,-

Obj.č.
CAS 191330050

již není v nabídce



CASTROL – oleje, maziva a výrobky pro ošetření motocyklů

Uvedené ceny jsou bez DPH

Castrol Synthetic Fork Oil SAE 5 W

Castrol Synthetic Fork Oil je vysoce výkonný syntetický olej ur čený pro
teleskopické vidlice a tlumiče silničních i terénních motocyklů. Jeho syntetický
základový olej a přirozeně vysoký viskozitní index poskytují vynikající tlumicí
účinky zamezující poklesu výkonu v širokém teplotním rozmezí. Castrol
Synthetic Fork Oil má velmi dobrou odlu čitelnost vzduchu zamezující poklesu
výkonu tlumicích účinků za nejobtížnějších podmínek vyskytujících se nap říklad
při závodech. Castrol Synthetic Fork Oil zajiš ťuje dokonalé tlumící vlastnosti a
umožňuje dobrou a hladkou funkci zavěšení kol.

Castrol Synthetic Fork Oil SAE 10W

Castrol Synthetic Fork Oil je vysoce výkonný syntetický olej ur čený pro
teleskopické vidlice a tlumiče silničních i terénních motocyklů. Jeho syntetický
základový olej a přirozeně vysoký viskozitní index poskytují vynikající tlumicí
účinky zamezující poklesu výkonu v širokém teplotním rozmezí. Castrol
Synthetic Fork Oil má velmi dobrou odlu čitelnost vzduchu zamezující poklesu
výkonu tlumicích účinků za nejobtížnějších podmínek vyskytujících se nap říklad
při závodech. Castrol Synthetic Fork Oil zajiš ťuje dokonalé tlumící vlastnosti a
umožňuje dobrou a hladkou funkci zavěšení kol.

Castrol Fork Oil SAE 10W

Castrol Fork Oil je vynikaj ící olej na minerální bázi určený do teleskopických
tlumicích vidlic. Je vyvinut speciáln ě pro poskytování optimálního tlumícího
výkonu ve všech zavěšeních kol silničních i terénních motocyklů. Použitý
základový olej s vysokým stupněm rafinace a jeho vysoký viskozitní index
poskytují vynikající tlumicí účinky v širokém teplotním rozsahu. Castrol Fork Oil
má velmi dobrou odlučitelnost vzduchu zamezující poklesu výkonu a tlumicí
účinky za nejobtížnějších podmínek. Při vysokých i nízkých rychlostech
zajišťuje vynikající tlumící vlastnosti.

Castrol Motorcycle Coolant
Castrol Motorcycle Coolant je kapalina (vyrobená na bázi ethylenglykolu)
vyvinutá tak, aby splňovala požadavky všech vodou chlazených motor ů
motocyklů a skútrů. Castrol Motorcycle Coolant se doporučuje pro všechny
kategorie motocyklů a skútrů, kromě motorů vyrobených ze slitiny s podílem

Obj.č.
CAS 191340050

Cena : 272,-

Obj.č.
CAS 191350050

Cena : 268,-

Obj.č.
CAS 191190050

Cena : 264,-

Obj.č.
CAS 191280060

Cena : 173,-

hořčíku. Je určená k okamžitému použití.



CASTROL – oleje, maziva a výrobky pro ošetření motocyklů

Uvedené ceny jsou bez DPH

Castrol Special Bike Cleaner
Speciálně pro motocykly vyvinutý čistící prostředek odstraňuje nečistoty, zbytky
oleje a tuků. Nabízí šetrný a účinný způsob čištění lakovaných, kovových,
chromovaných, plastových povrchových ploch a díl ů z plastů a pryže.
Neobsahuje látky s negativním dopadem na životní prost ředí, jakými jsou
ředidla a fosfáty.

Castrol Chain Spray OR
Vysoce účinné syntetické mazivo ve spreji na řetězy motocyklů s kroužky O a X
i bez nich, vhodné pro používání na silnicích i v terénu. Zajiš ťuje vynikající
ochranu proti opotřebení, jeho vysoká přilnavost zabezpečuje odolnost vůči
odstřeďování. Chrání před korozí a je odolný vůči vodě.

Castrol Chain Cleaner

Speciálně vyvinutý čistící prostředek na odmašťování a čištění řetězů
motocyklů. Nabízí důkladné vyčištění motocyklových řetězů před jejich
ošetřením prostředkem Castrol Chain Spray OR. Zajiš ťuje tak znatelně lepší
ulpívání maziva na řetězu a minimalizují se ztráty maziva jeho odst řeďováním.
Dobře snášenlivý s těsnicími O-kroužky.

Castrol Metal Parts Cleaner

Čistící prostředek zajišťující rychlé a dokonalé čištění kovových částí
motocyklových dílů, karburátorů, zapalovacích svíček, součástek elektrické
instalace a kovových povrchů. Je vysoce účinný a rychle zasychá.

Castrol Bike Polish

Vysoce účinný prostředek pro motocyklisty na leštění a čištění lakovaných
povrchů, chromu a plastových dílů. Poskytuje možnost jednoduchého o čištění
a konzervaci povrchové plochy. Velmi vhodný i pro čištění čelních štítů.

Castrol Motorcycle DWF
Univerzální konzervační a čisticí sprej pro motocykly a skútry. Nabízí vynikající
vlastnosti při odpuzování vody. Proniká pod vlhkost na motoru, zapalování a
elektrických kontaktech. Chrání p řed korozí a čistí díly, které již začaly
korodovat.

Obj.č.
CAS 191240088

Cena : 359,-

Obj.č.
CAS 191210049

Cena : 316-

Obj.č.
CAS 191220049

Cena : 207,-

Obj.č.
CAS 191290049

Cena : 150,-

Obj.č.
CAS 191300049

Cena: 277,-

Obj.č.
CAS 191230049

Cena : 214,-



CASTROL – oleje, maziva a výrobky pro ošetření motocyklů
Uvedené ceny jsou bez DPH

Castrol MC- Brake Fluid

Vysoce výkonná brzdová kapalina, vhodná pro všechny druhy silni čních i
terénních jednostopých vozidel, kde se vyžaduje brzdová kapalina specifikace
DOT 4 nebo DOT 3. Zajiš ťuje bezpečný provoz vozidla i za ztížených
podmínek, citlivé ovládání brzd a maximální spolehlivost bržd ění. Ochrana
komponent brzdového systému po celou dobu životnosti.

Castrol Greentec XTS
Syntetický motorový olej pro dvoudobé motory, který díky své biologické
odbouratelnosti zaplňuje mezeru mezi bezpečným provozem motoru a
odpovědností za životní prostředí. Odbouratelnost 92 % během 21 dnů. API
TC.

Obj.č.
CAS 191250170

Cena : 133,-

Obj.č.
CAS 182780060

Cena : 139,-


