
Eredeti Honda olajak és ápolószerek

Az egyetlen megfelelő választás 
motorkerékpárja számára



Kizárólag a Honda kínál olyan olajakat és ápolószereket, amelyeket az Ön Honda motorkerékpárjának pontos 
szabványaival egyenértékű minőségben gyártanak.

Motorolajak
 10W30MA
 10W30MB
 10W40MA
 0W30MA olaj verseny-

motorkerékpárokhoz

Hajtáslánc
 Lánctisztító
 Lánckenő anyag

Tisztítószerek
 Motormosó sampon és 

viasz
 Keréktisztító
 Féktisztító
 Instant abroncsjavító

Villa- és rugóstag olaj
 Teleszkóp, 5. sz.
 Teleszkóp, SS19
 Teleszkóp, SS47
 Teleszkóp, 5W
 Teleszkóp, 10W
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Hondához, a Hondától
A Honda saját fejlesztőközponttal rendelkezik Japánban, ahol a 
tervezőmérnökök minden erőforrásukat bevetik, hogy a legjobb olajakat 
fejlesszék ki kifejezetten a Honda motorkerékpárokhoz. 

Ennek eléréséhez a Honda nagyon magasra teszi a mércét saját maga 
számára, például saját szabványokat alkalmaz, amelyek messze 
túlszárnyalják a globális és kontinentális szabványokat.

A jó minőségű olaj fontossága
A megfelelő olaj kiválasztása mind a motor teljesítménye, mind a 
megbízhatósága szempontjából elengedhetetlen. 

Megelőzi a szennyeződések lerakódását, és ezáltal elősegíti a motor 
védelmét.

Biztosítja a kulcsfontosságú motoralkatrészek hűtését, így a motor 
alacsony és magas hőmérsékletek esetén is stabil marad.

Csökkenti az üzemanyag-fogyasztást

A Honda teljes kínálata
A Honda biztosítja, hogy az ügyfelek gondtalan motorozása érdekében minden 
termék megrendelhető legyen, ezért Honda eredeti ápolószereket is kínál.



Honda 10W30MA
Ez a Honda 4 ütemű motorolaj alacsony és magas hőmérséklet esetében egyaránt kiemelkedő 
teljesítményt nyújt. Arra tervezték, hogy üzemanyag-hatékonyságot biztosítson a motorkerékpárok 
motorjában, valamint kiváló motortisztítást és a hidegindítás esetén fennálló motorkopás elleni 
védelmet nyújtson. 

 Különlegesen összeállított formulája ellenáll a motorok magas hőmérsékletének. Hatékonyan ellenáll az 
oxidációnak és az olajpárolgásnak, ezáltal megelőzi a kokszosodást/bevonatképződést, szabályozza az 
olaj- és üzemanyag-fogyasztást, és minimálisra csökkenti a kipufogógáz-kibocsátást. 

 Egyedi formulája a hagyományos olajakhoz képest könnyű indítást és gyors indítás utáni védelmet 
biztosít.

 Kiváló kopás elleni teljesítményt  és védelmet biztosít a sebességváltót tartalmazó alkatrészek dugattyúi, 
csapágyai és fogaskerekei számára, ugyanakkor nyírásstabil.

Honda cikkszám: 08232-M99-S1LHE (elérhető kiszerelések: 1 l, 4 l, 60 l, 208 l)

Honda 10W30MB
Ez a Honda 4 ütemű motorolaj megfelelő a „száraz típusú” centrifugális automatikus 
tengelykapcsoló-rendszerek esetében, és alacsony, illetve magas hőmérsékletek esetében egyaránt 
kiemelkedő teljesítményt biztosít. Arra tervezték, hogy üzemanyag-hatékonyságot biztosítson a 
motorkerékpárok motorjában, valamint kiváló védelmet nyújtson a hidegindítás esetén fennálló 
motorkopás ellen. 

 Ez a Honda 4 ütemű motorolaj megfelelő a „száraz típusú” centrifugális automatikus tengelykapcsoló-
rendszerek esetében, és alacsony, illetve magas hőmérsékletek esetében egyaránt kiemelkedő 
teljesítményt biztosít. „Nedves típusú tengelykapcsolóval” történő használt esetén a tengelykapcsoló 
megcsúszását okozhatja.

 Arra tervezték, hogy üzemanyag-hatékonyságot biztosítson a motorkerékpárok motorjában, valamint 
kiváló védelmet nyújtson a hidegindítás esetén fennálló motorkopás ellen.

 Hatékonyan semlegesíti a savakat és az égés melléktermékeit, amelyek kisméretű motorok esetében 
alakulnak ki. Kiváló rozsdásodás elleni védelmet biztosít, amely a szezonálisan vagy ritkán használt nagy 
teljesítményű motorok esetében különösen fontos.

Honda cikkszám: 08232-M99-K1JHE (elérhető kiszerelések: 1 l, 4 l, 60 l, 208 l)
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Honda 10W40MA
Prémium teljesítményű, szintetikus technológiájú, 4 ütemű motorolaj, amely alacsony és magas hőmérsékletek 
esetében egyaránt kiemelkedő teljesítményt és motorvédelmet biztosít. Egyedi formulája kiváló tengelykapcsoló- és 
sebességváltó-működést biztosít, valamint kitűnő motortisztítást és nagymértékű üzemanyag-megtakarítást tesz 
lehetővé. 

 Különlegesen összeállított formulája ellenáll a motorok magas hőmérsékletének. Hatékonyan ellenáll az 
oxidációnak és az olajpárolgásnak, ezáltal megelőzi a kokszosodást/bevonatképződést, szabályozza az olaj-
és üzemanyag-fogyasztást, és minimálisra csökkenti a kipufogógáz-kibocsátást. 

 Egyedi formulája a hagyományos motorolajakhoz képest könnyű indítást, valamint kiváló motorindítást és 
kopás elleni védelmet biztosít. 

 Minden Honda 4 ütemű motorkerékpárhoz, amely JASO-MA motorolajat igényel a motor és a 
sebességváltó számára.

Honda cikkszám: 08232-M99-G1LHE (elérhető kiszerelések: 1 l, 4 l, 60 l, 208 l)

Honda 0W30MA motorolaj verseny-motorkerékpárokhoz
A Honda verseny-motorkerékpárokhoz kínált motorolaja fejlett, csúcsminőségű termék, amelyet kifejezetten a 
legalább 600 köbcentiméteres motorokhoz fejlesztettek ki. Alacsony és magas hőmérsékleteken egyaránt 
kiváló teljesítményt biztosít. Teljes mértékben szintetikus, kiváló minőségű motorolaj, amely kitűnő 
teljesítményt biztosít

 Prémium teljesítményű, szintetikus technológiájú, 4 ütemű motorolaj, amely alacsony és magas 
hőmérsékletek esetében egyaránt kiemelkedő teljesítményt és motorvédelmet biztosít.

 A legmodernebb adalékanyag-technológiát alkalmazza, így rendkívül alacsony súrlódást tesz lehetővé, 
formulájának köszönhetően pedig jobb üzemanyag-hatékonyságot biztosít.

 Egyedi formulája kiváló tengelykapcsoló- és sebességváltó-működést biztosít, valamint kitűnő 
motortisztítást és nagymértékű üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé.

 Minden Honda 4 ütemű motorkerékpárhoz, amely JASO-MA motorolajat igényel a motor és a sebességváltó 
számára.

Honda cikkszám: 08232-M99-R1LHE (elérhető kiszerelés: 1 l)



Honda no5 villaolaj
Kifejezetten az invertált teleszkópos elülső Honda villákhoz tervezték.

 A módosított súrlódású formulát kifejezetten a legmodernebb felfüggesztési technológiához 
fejlesztették ki 

 Minimálisra csökkenti a statikus súrlódást és a kavitációt.
 Optimális teljesítményt biztosít minden invertált villás Honda felfüggesztési rendszerhez.

Honda cikkszám: 08290-999-61HE (elérhető kiszerelés: 1 l)

Honda SS19 villaolaj
Az SS-19 villaolajat kifejezetten Honda motorkerékpárokhoz fejlesztették ki, és rendelkezik a 
Honda kutatási és fejlesztési osztályának jóváhagyásával. Teljes mértékben új formuláról van 
szó, amelyet a nagy teljesítményű motorkerékpárok következő generációjához fejlesztettek ki.

 Az SS19 kiváló formulája drámai mértékben csökkenti a statikus súrlódást, és ezáltal javítja a 
felfüggesztés megfelelőségét 

 Arra optimalizálták, hogy kiegészítse a teljes mértékben újratervezett kerékpárok legmodernebb 
Showa alkatrészeit.

 Kiemelkedően kiegyensúlyozott csillapítási jellemzőket nyújt, és elősegíti az alkatrészek 
élettartamának maximalizálását.

Honda cikkszám: 08CUS-M99-SS19 (elérhető kiszerelés: 1 l)
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Honda lánctisztító
Kiváló teljesítményű, rendkívül hatékony tisztítószer az erősen szennyezett, O-/X-/Z-gyűrűkkel ellátott 
alkatrészek és láncok tisztításához. Ez a lánctisztító kiváló korrózió elleni védelmet biztosít, és nem 
hagy olajos bevonatot, ugyanakkor fenntartja a lánc teljesítményét

 Nagyon erős, lassan párolgó tisztító- és zsíroldó szer, amely vízzel emulgál, és gyorsan feloldja az olajat, 
szennyeződéseket és lerakódásokat.

 Javítja a láncszett korrózió és kopás elleni védelmét
 O-/X-/Z-gyűrűkkel tesztelt és kompatibilis
 Jobb egyenletes járás

Honda cikkszám: 08CMC-CCL-400HE

Honda lánckenő anyag
Nagy teljesítményű, spray formátumú kenőanyag az utcai motorkerékpárok, nagyteljesítményű 
motorkerékpárok és verseny-motorkerékpárok láncaihoz. A Honda lánckenő anyag teljesítményének 
maximalizálásához tisztítsa meg a láncot a Honda lánctisztítóval, mielőtt óvatosan felviszi rá a 
lánckenő anyagot.

 A Honda lánckenő anyag csökkenti a gördülési ellenállást, megnöveli a sebességváltó hatékonyságát, és még 
magas hőmérsékletek esetén is megtartja a kenési jellemzőit.  

 Megnöveli a lánc élettartamát. 
 Víz-, rozsda- és korrózióálló. 
 Védelmet biztosít az O-gyűrűs, X-gyűrűs és Z-gyűrűs típusú láncok számára, utcai és terep-motorkerékpárok 

esetében egyaránt.
 Oldószert tartalmaz, amely feloldja a régi lerakódásokat, valamint a csuklós tagokba is behatol. EP 

adalékanyagokat tartalmaz, amelyek nagymértékben csökkentik a súrlódást, a kopást és az 
energiafogyasztást

Honda cikkszám: 08CMC-CLU-400HE 6



Honda féktisztító
Nagy teljesítményű, rendkívül hatékony spray a nem kívánt lerakódások fékösszetevőkről történő 
eltávolításához – nem hagy olajos bevonatot, ugyanakkor fenntartja a fék teljesítményét.

 Nagyon erős és hatékony tisztítószer a zsír, olaj, kosz és fékpor fék- és tengelykapcsoló-alkatrészekről 
történő eltávolításához. 

 Használható féktárcsákon, fékdobokon, fékpofákon, fékhengereken és féknyergeken.      
 Kiváló hatékonyságú spray, erőteljes zsíroldó és gyorsan ható
 Nem hagy filmes bevonatot, gyorsan megszárad, felpuhítja és feloldja a zsírt és az olajakat.

Honda cikkszám: 08CMC-BCL-400HE

Honda sisak- és arcvédőtisztító
Kivételes hatékonyságú, hab állagú tisztítószer, amely gyorsan és biztosan eltávolítja a koszt, port, 
szennyeződéseket, havat, izzadságot és olajos lerakódásokat a motorkerékpár-sisakról és az 
arcvédőről, és semlegesíti a kellemetlen szagokat. Ionmentesített vízzel készül, és mindenfajta 
anyagon biztonságosan használható (a polikarbonátot is beleértve).

 Hatékony, fehér hab állagú tisztítószer a sisak külsejének, párnázatának és arcvédőjének tisztítására
 Semlegesíti a sisak bélésében lévő kellemetlen szagokat, és friss, citrusos illatot hagy maga után
 Szilikonmentes, foltmentes és lerakódásmentes felületet hagy maga után
 Minden sisak- és arcvédőanyagon biztonságosan használható

Honda cikkszám: 08CMC-HVC-400HE
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Honda keréktisztító
Kiváló teljesítményű és nagyon hatékony lúgos (nem savas) keréktisztító a kerékabroncsok, 
alumíniumból, könnyű ötvözetekből és vinilből készült dísztárcsák könnyű, erős súrolás nélküli 
tisztításához. Kiváló termék a fékpor, szennyeződések és lerakódások eltávolítására általános jellegű 
vezetés vagy versenyek után.

 Nagyon erős, lúgos (nem savas) keréktisztító, amely hatékonyan eltávolítja a koszt, olajat, fékport, viaszt és 
eltömődéseket stb. 

 Visszaállítja a kerékabroncsok eredeti csillogását
 Még a legmakacsabb lerakódásokat, pl. a versenyek során fellépő extrém fékkopásból származó 

törmeléket is eltávolítja.
 Nem károsítja a lakkozást, a vinilből készült féktárcsákat, a gumit, a textileket és a mesterséges anyagokat

Honda cikkszám: 08CMC-WCL-750HE

Honda sampon és viasz
Hatékony biológiai lebomlású, nagymértékben koncentrált és a szennyeződéseket hatékonyan 
eltávolító sampon, amelyet kifejezetten a motorkerékpárok, robogók és quadok tisztítására és 
karbantartására fejlesztettek ki. Formulája karnaubaviaszt tartalmaz, amely védőréteget képez, és 
fényt biztosít a kezelt felület számára

 Hatékony biológiai lebomlású, visszafogott szagú formula, amelyet kifejezetten a motorkerékpárok 
felületeinek és anyagainak tisztítására és védelmére fejlesztettek ki

 A bőrbarát technológia nem tartalmaz nagyon káros és savas tisztítószereket
 Eltávolítja a közlekedés során keletkező réteget, és csíkmentes, fényes felületet hagy maga után. 
 Biztonságosan használható fémen, szintetikus anyagokon, festett felületeken, alumíniumon és gumin

Honda cikkszám: 08CMC-SHW-001HE
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Honda abroncsjavító

Gyorsan és könnyen használható, vészhelyzeti javítófolyadék, amellyel az abroncs eltávolítása nélkül 
végezhető el a motorkerékpárok, robogók, quadok és autók defektes abroncsainak tömítése és felfújása. 
A használat után könnyen kimosható az abroncsokból. Tömlős és tömlő nélküli gumiabroncsok esetében 
egyaránt használható 

Honda cikkszám: 08CMC-ITR-300HE
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Honda – a vezetés élvezete
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