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ASPENIN ÖLJYT

Aspenin 2-tahtiöljy on täyssynteettinen moottoriöljy kaikenlaisiin 

ilmajäähdytteisiin 2-tahtimoottoreihin. Se sopii sekä bensiinin 

esisekoitukseen, jossa vaaditaan yli 2% öljyä että tuorevoiteluun. 

Kehitetty erityisesti kovassa käytössä olevien metsä- ja puutarha-

koneiden 2-tahtimoottoreihin sekä usein kylminä käynnistettävien 

pienkoneiden moottoreihin.

ASPEN TWO STROKE OIL

Tuotetiedot

· Sopii erinomaisesti ruiskutusmoottoreihin

· Testattu käytettäväksi katalysaattoreiden kanssa

· Parempi korroosiosuoja

·   Täyttää ISO-L- EGD- ja JASO FD  

-luokitusten vaatimukset

· Täyssynteettinen

· Vähäinen savunmuodostus

· Vähän palamisjäämiä - alhainen tuhkapitoisuus

Käyttöalueet

Aspenin biomoottoriöljy on biohajoava ja täyssynteettinen moot-

toriöljy, joka on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Se sopii 

kaikentyyppisiin bensiini- ja dieselmoottoreihin. Viskositeettialue

SAE 5W/30 antaa loistavat käynnistysominaisuudet ja hyvän 

stabiliteetin sekä korkeissa että matalissa moottorin lämpötiloissa 

ympäri vuoden. Täyttää API SN- ja ACEAC2/C3 -luokitusten

vaatimukset. Aspenin biomoottoriöljyä ei luokitella myrkylliseksi, 

eikä se sisällä luontoon jääviä aineita.

ASPEN BIO ENGINE OIL
Biomoottoriöljy kaikentyyppisiin 
bensiini- ja dieselmoottoreihin

Tuotetiedot

· SCR-/EGR- tai DPF-yhteensopiva

· Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista (30%)

· Hyvä suoja kulumista vastaan

· Hyvä leikkautuvuus

· Yleisöljy bensiini- ja dieselkäyttöisille 4-tahtimoottoreille

· Hyvät viskositeetti- ja lämpötilaominaisuudet

· 72% biohajoava OECD 301B:n mukaan

Käyttöalueet

Yksiköt

Pakkauskoot: 1, 4, 25 ja 200 litraa.
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Moottoriöljy ilmajäähdytteisiin 
kaksitahtimoottoreihin

Yksiköt

Pakkauskoot: 1  

(annostelupullo), 4, 25 ja 200 litraa



Aspenin perämoottoriöljy on täyssynteettinen ja nopeasti biohajoava 

moottoriöljy kaikkien teholuokkien 2-tahtiperämoottoreihin. Se on itse-

sekoittuva ja sitä suositellaan käytettäväksi Aspen 4-alkylaattibensiinin 

kanssa. mutta ord bort. mening börjar: Sitä voidaan käyttää myös moot-

toreissa, joissa on erillinen öljysäiliö. Aspenin perämoottoriöljy antaa 

tehokkaan korroosiosuojan myös suolavedessä, ja se soveltuu hyvin 

käytettäväksi moottoreissa, jotka varastoidaan talven ajaksi. Öljy täyttää 

OECD 301B -vaatimukset biohajoavuudesta.

ASPEN OUTBOARD OIL
Perämoottoriöljy  
2-tahtiperämoottoreihin

Tuotetiedot

·  Yli 80% biohajoava OECD 301B:n mukaan.

·   Tehokas korroosiosuoja suolavedessäkin.

·  Sytytystulpat, männät ja männänrenkaat 
ovat aina puhtaat

·  Erinomainen lämpöstabiilius korkeillakin 
kierrosluvuilla

·  Sopii täydellisesti moottoreihin, joissa 
on katalysaattori

·  NMMA TC-W3® -hyväksytty

· Ei tahmeita jäämiä tai hiiltä pakokaasussa

Käyttöalueet

Yksiköt

Pakkauskoko: 1 litra.

Aspen Bio Chain on ympäristöystävällinen kasviöljyyn perustuva 

teräketjuöljy, joka sopii kaikentyyppisiin moottorisahojen ketjuihin 

ja terälevyihin. Ainutlaatuinen rapsiöljyn ja lisäaineiden yhdistelmä 

tuo erinomaiset hapettumisenesto-ominaisuudet ja öljy kestää pitkiä 

seisonta-aikoja ilman että sillä on haitallisia vaikutuksia öljypumppuun 

ja teräketjuun. Aspen Bio Chain -öljyllä on hyvä tartuntakyky ja se 

voitelee ja toimii äärimmäisissäkin olosuhteissa. Öljy kestää jopa -32 °C 

lämpötiloja. Se on helposti biohajoava (CEC L33-A-93) ja hellävarainen 

sekä käyttäjälle että ympäristölle.

ASPEN BIO CHAIN OIL

Tuotetiedot

· Helposti biohajoava

· Ei sisällä ihmisille tai ympäristölle  

haitalliseksi luokiteltuja ainesosia.

(EG) nr 1272/2008.

· Optimaalinen viskositeetti käyttöalueella.

· Hyvä tartuntakyky

· Jopa 95 % uusiutuvia ainesosia.

Käyttöalueet Yksiköt

Pakkauskoot: 1, 4,  

20 ja 208 litraa
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Teräketjuöljy moottorisahojen  
ketjuihin ja terälevyihin


