
 

 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets 
driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 

EU v1 21 October 2014  
Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 

 

Produktbeskrivelse 

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 er en multigrad 

firetakts motorolje med dokumentert ytelse for motorsykler, 

som er utviklet for bruk i høytytende luft- og væskekjølte 

motorsykkelmotorer under et bredt spekter av driftsforhold, 

inkludert krevende forhold. 

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 er sammensatt 

med baseoljer av førsteklasses kvalitet i kombinasjon med 

skjærstabile viskositetsindeksforbedrere (VI) og en robust 

pakke av tilsetninger, som til sammen danner en 

multifunksjonell olje for motorer som krever JASO MA2 

eller MA og API SL smøremidler, inkludert motorer med 

høy literytelse under krevende driftsforhold. 

Fordeler for kunden 

• Den gjennomtestede formuleringen og den høye 

oksidasjonsstabiliteten gir gode rengjørende egenskaper 

for motor og girkasse gjennom hele skiftintervallet 

• Et slitasjebeskyttende tilsetningssystem bidrar til mindre 

slitasje i motor- og girkassekomponenter som utsettes for 

høy belastning under krevende driftsforhold 

• Designet for kontroll av motoravleiringer og optimal 

effektoverføring, med friksjons- og 

stabilitetskarakteristikker for jevn clutchbetjening 

• Formulert for å minimere oljefortynning, spesielt i 

girkasser, med god beskyttelse under oppstart og drift i 

høye temperature 

 

 

 

 

 

 

 

• God rengjøringsytelse for motor/girkasse 

• Bidrar til å redusere slitasjen i motorer og girkasser 
som utsettes for høy belastning 

• Utviklet for optimal effektoverføring og jevn 
clutchbetjening 

• Sammensatt for beskyttelse ved kaldstart og i høye 
temperaturer 

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer: 

API JASO  

 

  

Havoline 4T 
Motorcycle Oil SAE 10W-40  
Multigrad firetakts motorolje for motorsykler 

Produktegenskaper 



Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 ─ Forts. 

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt 
angitt i produktdatabladene. 
Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det 
tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale 
salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning 
ved kassering av brukte produkter.  
 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
 
Distribuert av YX Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no 
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Bruksområder 

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 er egnet for 

bruk i: 

• Luft- og væskekjølte firetakts motorsykkelmotorer 

• Motorsykler med eller uten våtclutch 

• Motorsykler med kombinert motor/girkasse eller 

separat girkasse der en multigrad-motorolje er 

spesifisert 

• Motorsykler med momentbegrenser 

• Motorsykler med katalysator 

• Firetakts bensinmotorer på flyttbart utstyr som 

generatorer, pumper, gressklippere 

• JASO MA2-kategorien definerer motorsykkeloljer for 

høyeste friksjon, som er egnet for bruk i svært kritiske 

oljeclutchinstallasjoner. Oljer som oppfyller JASO MA2, 

oppfyller også JASO MA og kan brukes overalt der 

JASO MA er spesifisert. JASO tillater at en olje merkes 

som JASO MA2 eller JASO MA, men ikke begge 

samtidig 

 

 

 

 

Godkjenninger, ytelse og 
anbefalinger 

Ytelse 

• API SL 

• JASO MA2 (2011) 

 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Viskositetsgrad  10W-40 

Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet 

Tetthet ved 15 °C, kg/l ASTM D4052 0,847 

Kinematisk viskositet ved 40 ºC, mm²/s ASTM D445 168 

Kinematisk viskositet ved 100 ºC, mm²/s ASTM D445 18,8 

Viskositetsindeks ASTM D2270 127 

Flytepunkt, °C ASTM D97 -30 

Tennpunkt COC, °C ASTM D92 262 

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. 
Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem. 
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