
Gulf
A megbízható célba 
érkezés záloga

Gulf
A megbízható célba 
érkezés záloga



A Gulf több, mint 100 országban elkötelezett az 
ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása mellett. 
Tesztelt és bizonyított kenési megoldásokat nyújt, 
hogy a két- vagy négyütemű motorral szerelt 
motorkerékpárod és robogód a legjobb teljesítményt 
érje el.

Az értékeink adják a lelket mindenhez, amit 
csinálunk: ez a szenvedélyünk és elkötelezettek 
vagyunk az ügyfeleink felé, és ez tesz minket 
különlegessé, 
ami a többi nagy vállalatból hiányzik.

Ha ügyfeleid munkáihoz szükséges a 
motorkerékpár, biztosak lehetnek abban, 
hogy Gulf kenőanyaggal tökéletesen működik. 
Rövid utak sűrű forgalomban igazán megterhelik a 
járművet, és a kenőanyagoknak keményebb 
megterhelést jelentenek, mint máskor, 
hogy megfeleljenek az elvárásoknak.

A Gulf kenőanyagok bizonyítottan hatásosan védik a motorkerékpárt 
a városi nagy forgalomban a mindennapokban, vagy a nagyobb 
utazásokon, így az ügyfelek a lehető legjobb és széleskörű, 
megbízható védelmet kapják minden körülmények között.

Abban az esetben, ha ügyfeleid a motorkerékpárt túrázásra, 
versenyzésre használják, mi rendelkezünk olyan kenőanyagokkal, 
amikkel ezen igényeket is kielégíthetjük.

Egy Partner
akire támaszkodhatsz

A Gulf-fal, a több, mint 100 év 
globális tapasztalatainak és műszaki 
újításainak az előnyeit fogod élvezni.
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megbízhatnak 
a termékeink 

teljesítményében 
az üzemeltetési 
körülményektől 

függetlenül

A Gulf több, mint 100 országban elkötelezett az 
ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása mellett. 
Tesztelt és bizonyított kenési megoldásokat nyújt, 
hogy a két- vagy négyütemű motorral szerelt 
motorkerékpárod és robogód a legjobb teljesítményt 
érje el.

Az értékeink adják a lelket mindenhez, amit 
csinálunk: ez a szenvedélyünk és elkötelezettek 
vagyunk az ügyfeleink felé, és ez tesz minket 
különlegessé, 
ami a többi nagy vállalatból hiányzik.

Ha ügyfeleid munkáihoz szükséges a 
motorkerékpár, biztosak lehetnek abban, 
hogy Gulf kenőanyaggal tökéletesen működik. 
Rövid utak sűrű forgalomban igazán megterhelik a 
járművet, és a kenőanyagoknak keményebb 
megterhelést jelentenek, mint máskor, 
hogy megfeleljenek az elvárásoknak.

A Gulf kenőanyagok bizonyítottan hatásosan védik a motorkerékpárt 
a városi nagy forgalomban a mindennapokban, vagy a nagyobb 
utazásokon, így az ügyfelek a lehető legjobb és széleskörű, 
megbízható védelmet kapják minden körülmények között.

Abban az esetben, ha ügyfeleid a motorkerékpárt túrázásra, 
versenyzésre használják, mi rendelkezünk olyan kenőanyagokkal, 
amikkel ezen igényeket is kielégíthetjük.

Egy Partner
akire támaszkodhatsz

A Gulf-fal, a több, mint 100 év 
globális tapasztalatainak és műszaki 
újításainak az előnyeit fogod élvezni.

Az ügyfeleink 
megbízhatnak 
a termékeink 

teljesítményében 
az üzemeltetési 
körülményektől 

függetlenül



Gulf Pride 4T 10W-40, 15W-50Gulf  Syntrac 4T 5W-40, 10W-40

Kiváló teljesítményt nyújt ez a speciálisan 
kifejlesztett motorolaj a legújabb 
nagyteljesítményű, léghűtéses négyütemű 
motorkerékpároknál. Prémium minőségű 
alapolajok és a legmodernebb adalékanyagok 
felhasználásával készült, hogy megfeleljen a 
legszélesebb körű kenési igényeknek a 
modern négyütemű motorkerékpárok terén, a 
széles határok között mozgó hőmérsékleti 
viszonyok esetén is. Kiváló védelmet nyújt a 
motornak, a sebességváltónak és a nedves 
kuplungnak, még nehéz üzemeltetési 
körülmények között is.

Biztosítja a legmagasabb fokú 
megbízhatóságot, még nehéz üzemeltetési 
körülmények között is.
A kiemelkedő hőoxidációs stabilitás 
megakadályozza a káros lerakódások 
képződését és ellenőrzi az olaj viszkozitását, 
meghosszabbítva ezzel a motor és az olaj 
élettartamát.
A kivételes kopásgátló tulajdonsága védelmet 
nyújt a létfontosságú motor- és 
váltóalkatrészeknek, amellyel csökkenthetők 
a karbantartási költségek.
Az optimalizált súrlódási tulajdonságok 
kiküszöbölik a nedves kuplung 
megcsúszását, ami magasabb teljesítményt, 
üzemanyagmegtakarítást és jobb vezetési 
élményt biztosít.
Az aktív tisztítószerek biztosítják a motor 
tisztaságát, amivel gyorsul a hőleadás és nő a 
motor élettartama. Könnyebb indítást tesz 
lehetővé alacsony hőmérsékleti körülmények 
között is.
Alacsony illékonyság jellemzi, amely 
csökkenti az olajfogyasztást és a CO2 
szennyezést. Hatékony rozsda és korrózió 
gátló adalékok, melyek meghosszabbítják a 
kritikus hajtómű alkatrészek életét.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

JASO MA: 5W-40, 10W40 I
JASO MA2: 5W-40 I
API SL I

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Mindennapi
motorozás
Motorosok számára kifejlesztett 
kenőanyagok segítik megvédeni a 
motorkerékpárokat és a 
robogókat a mindennapi városi, 
illetve távolsági használat során. 
Bármilyenek legyenek is a 
feltételek, a kenőanyagaink 
kiemelkedő teljesítményt, 
megbízhatóságot és biztonságot 
nyújtanak minden alkalommal. 
A Gulf lefedi a motorkerékpárok 
és robogók motorolaj piacának 
nagy részét. Termékeink 
megfelelnek a legújabb gyártói 
előírásoknak és iparági 
szabványoknak, így vásárlóink 
biztosak lehetnek abban, 
hogy a motorkerékpárjuk 
rendeltetésének megfelelően 
működik.

Magas minőségű, négyütemű motorolaj, melyet 
kifejezetten a legújabb nagyteljesítményű, 
léghűtéses 4 ütemű motorkerékpárokhoz 
fejlesztettünk ki.
Egy keverék, mely finomított alapolajokat és a 
teljesítményéhez szükséges adalékokat tartalmaz, 
hogy kiváló védelmet nyújthasson a motor, a 
sebességváltó és a nedves kuplung használatához 
négyütemű motorkerékpárok esetén.

A kiváló kopásgátló tulajdonsága védelmet nyújt a 
motor és sebességváltó alkatrészek számára, ami 
csökkenti a karbantartási költségeket.
A szabályozott súrlódási tulajdonságok 
megszüntetik a nedves kuplung csúszását, ami 
növeli géped teljesítményét, csökkenti 
üzemanyagfogyasztását és jobb vezetési élményt 
biztosít.
A jó hőoxidációs stabilitás megakadályozza a káros 
lerakódások képződését és stabilizálja az olaj 
viszkozitását, meghosszabbítva a motor és az olaj 
élettartamát.
Az aktív tisztítószerek biztosítják a motor 
tisztaságát, amivel gyorsul a hőleadás és nő a 
motor élettartama.
A hatékony rozsda és korrózió gátlók biztosítják a 
kritikus motoralkatrészek hosszabb élettartamát.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

JASO MA I API SG I

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Tudjuk, hogy 
ügyfeleink 

szenvedéllyel 
viseltetnek a 

motorkerékpárjaik 
és robogóik iránt, 

és mindig a legjobb 
teljesítményt 

szeretnék

A vezető négyütemű motorkerékpár gyártók 
követelményeit meghaladja.
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Gulf  Syntrac 2T 
Prémium szintetikus kenőanyag, ami 
kifejezetten a nagyteljesítményű, léghűtéses 
kétütemű benzinmotorokhoz lett kifejlesztve. 
Egyedülálló összetétele szintetikus 
bázisfolyadékok és továbbfejlesztett 
teljesítménynövelő adalékok keveréke, 
ezáltal kitűnő motorvédelmet, tisztaságot és 
alacsony füstkibocsátást biztosít extrém 
használati körülmények esetén is. Ezen 
termék túlteljesíti a vezető kétütemű 
motorkerékpár és robogó gyártók előírásait.

JASO FD I ISO-L-EGD I API TC I
SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Kivételes kenőképessége védelmet nyújt a 
dugattyúk és más motoralkatrészek 
kopása ellen.
Modern összetétele kivételes védelmet 
biztosít a motor lerakódásai és a 
kipufogórendszer eltömődése ellen, 
ezáltal magasabb motorélettartam érhető 
el teljesítményveszteség nélkül.
A speciálisan válogatott szintetikus 
bázisfolyadékok csökkentik a látható 
kipufogófüstöt.
Az alacsony hamutartalmú 
adaléktechnológia megakadályozza a 
motor kopogását és a gyertyaeltömődést.
Benzinnel való könnyű keverhetősége 
stabil, homogén keveréket képez még 
alacsony környezeti hőmérséklet esetén is.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Gulf  Pride 2T Plus
Prémium minőségű rész-szintetikus kenőanyag, 
ami kifejezetten a nagyteljesítményű, léghűtéses 
kétütemű, befecskendezéses vagy előkeverős 
rendszerű benzinmotorokhoz lett kifejlesztve. 
Egyedülálló összetétele prémium minőségű 
szintetikus bázisfolyadékok és egyedi 
teljesítménynövelő adalékok keveréke, ezáltal 
kitűnő motorvédelmet, tisztaságot és alacsony 
füstkibocsátást biztosít extrém használati 
körülmények esetén is. Ezen termék túlteljesíti 
a vezető kétütemű motorkerékpár és robogó 
gyártók előírásait.
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SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
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motorélettartam érhető el 
teljesítményveszteség nélkül.
Speciálisan válogatott szintetikus bázisfolyadékok 
csökkentik a látható kipufogófüstöt.
Az alacsony hamutartalmú adaléktechnológia 
megakadályozza a motor kopogását és a 
gyertyaeltömődést.
Benzinnel való könnyű keverhetősége stabil, 
homogén keveréket képez még alacsony 
környezeti hőmérséklet esetén is.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Gulf  Pride 2T
Kiváló minőségű kenőanyag léghűtéses motorral 
rendelkező kétütemű motorkerékpárakhoz és 
robogókhoz. Kiváló minőségű alapolajokból és 
gondosan kiválasztott adalékanyagokból 
vegyítve, mely védelmet és tisztaságot biztosít.

JASO FB I API TC
SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

A kiváló kenhetőség védi a dugattyút a kopástól 
és a motoralkatrészeket az idő előtti 
elhasználódástól.
Igazolt adalékanyag technológia kontrollálja a 
motor és a kipufogórendszer betéteit.
Az alacsony hamu technológia megakadályozza 
az előgyújtást és a gyújtógyertya 
elszennyeződését.
Könnyen keveredik benzinnel, ezzel biztosítva a 
stabil, homogén keverék létrejöttét még alacsony 
hőmérsékleti körülmények között is.
Alkalmas az olaj befecskendezéses   és a 
keverékes kenési rendszerekhez is. Kövesse 
az olaj- és motorgyártó  utasításait a 
megfelelő üzemanyag/olaj keverési arány 
betartása érdekében.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Gulf  Syntrac 2T 
Prémium szintetikus kenőanyag, ami 
kifejezetten a nagyteljesítményű, léghűtéses 
kétütemű benzinmotorokhoz lett kifejlesztve. 
Egyedülálló összetétele szintetikus 
bázisfolyadékok és továbbfejlesztett 
teljesítménynövelő adalékok keveréke, 
ezáltal kitűnő motorvédelmet, tisztaságot és 
alacsony füstkibocsátást biztosít extrém 
használati körülmények esetén is. Ezen 
termék túlteljesíti a vezető kétütemű 
motorkerékpár és robogó gyártók előírásait.

JASO FD I ISO-L-EGD I API TC I
SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
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kopása ellen.
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biztosít a motor lerakódásai és a 
kipufogórendszer eltömődése ellen, 
ezáltal magasabb motorélettartam érhető 
el teljesítményveszteség nélkül.
A speciálisan válogatott szintetikus 
bázisfolyadékok csökkentik a látható 
kipufogófüstöt.
Az alacsony hamutartalmú 
adaléktechnológia megakadályozza a 
motor kopogását és a gyertyaeltömődést.
Benzinnel való könnyű keverhetősége 
stabil, homogén keveréket képez még 
alacsony környezeti hőmérséklet esetén is.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Gulf  Pride 2T Plus
Prémium minőségű rész-szintetikus kenőanyag, 
ami kifejezetten a nagyteljesítményű, léghűtéses 
kétütemű, befecskendezéses vagy előkeverős 
rendszerű benzinmotorokhoz lett kifejlesztve. 
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motorélettartam érhető el 
teljesítményveszteség nélkül.
Speciálisan válogatott szintetikus bázisfolyadékok 
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az olaj- és motorgyártó  utasításait a 
megfelelő üzemanyag/olaj keverési arány 
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TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK



Gulf Syntrac 4T Superbike
10W-50, 15W-50

Kiemelkedő hőoxidációs stabilitása 
minimalizálja a lerakódásokat és felügyeli az 
olaj besűrűsödését, ezáltal magasabb 
motor és olajélettartam érhető el. 
Kitűnő kopásgátló tulajdonságai védelmet 
nyújtanak a fontos motor- és hajtómű 
alkatrészek számára és csökkentik a 
karbantartási költséget. 
Kedvező súrlódási tulajdonságok 
kiküszöbölik a tengelykapcsoló 
megcsúszását, ezáltal megnövelik a 
teljesítményt, javítják a fogyasztást és a 
vezethetőséget. 
Speciális detergens és diszpergens 
tulajdonságainak köszönhetően biztosítja a 
dugattyúk tisztaságát, ami gyorsabb 
hőleadáshoz és hosszabb 
motorélettartamhoz vezet. 
Kiváló nyírásstabilitási tulajdonsága a 
viszkozitást magas hőmérsékleti és magas 
nyírási környezetben és tökéletesített 
kopásvédelmet biztosít. 
Kiemelkedő alacsony hőmérsékleti 
tulajdonságai könnyűvé teszik a 
hidegindítást, miközben biztosítják a 
hatékony kenést és védelmet már 
indításkor is.
Alacsony illékonysági tulajdonságai 
csökkentik az olajfogyasztást és a 
szénhidrogén szennyezést.

JASO MA2 I
API SM I
ACEA A3/B4 I
A vezető négyütemű motorkerékpár gyártók 
követelményeit meghaladja.

Prémium minőségű szintetikus négyütemű 
motorolaj, ami kifejezetten a legújabb 
nagyteljesítményű, léghűtéses négyütemű 
benzinmotorokhoz lett kifejlesztve. Szintetikus, 
finomított bázisfolyadékok és továbbfejlesztett 
technológiájú adalékok keveréke, hogy 
túlteljesítse a fő gyártók modern négyütemű 
motorkerékpárjainak legnagyobb igényeket 
támasztó kenéstechnológiai előírásait széles 
üzemelési körülmények közt.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Gulf Power Trac 4T 10W-40

A prémium minőségű félszintetikus motorolaj, 
melyet kifejezetten a legújabb 
nagyteljesítményű, léghűtéses négyütemű 
motorkerékpárokhoz fejlesztettünk ki.
Egy keverék, prémium minőségű alapolajok és 
a legmodernebb adalékanyagok 
felhasználásával, hogy megfeleljünk a 
legszélesebb körű kenési igényeknek a 
modern négyütemű motorkerékpárok terén, a 
széles határok között mozgó hőmérsékleti 
változások esetén is.
Kiváló védelmet nyújt a motornak, a 
sebességváltónak és nedves kuplungnak, még 
nehéz üzemeltetési körülmények között is.

A rendkívüli hőoxidációs stabilitás 
megakadályozza a káros lerakódások 
képződését és ellenőrzi az olaj viszkozitását, 
elősegítve a motor és az olaj hosszú 
élettartamát.
Kivételes kopásgátló védelme létfontosságú a 
motor és a sebességváltó alkatrészek 
szempontjából, mellyel csökkennek a 
karbantartási költségek.
Az optimalizált súrlódási tulajdonságok 
kiküszöbölik a nedves kuplung megcsúszását, 
ami magasabb teljesítményt, 
üzemanyagmegtakarítást és jobb vezetési 
élményt biztosít.
Az aktív tisztítószerek biztosítják a motor 
tisztaságát, így felgyorsítva a hőleadást, 
meghosszabbítva a motor élettartalmát.
A kitűnő nyírószilárdság fenntartja a 
viszkozitást, magas hőmérséklet és nagy 
nyírási környezet mellett is, és biztosítja a 
megfelelő kopás elleni védelmet. Kiemelkednek 
az alacsony hőmérsékleti jellemzői, így 
könnyebb indítás lehetséges hideg 
környezetben is, mindemellett hatékony kenést 
és kopásvédelmet biztosít.
A hatékony rozsda és korrózió gátlók biztosítják 
a kritikus motoralkatrészek hosszabb 
élettartamát.

API SL I JASO MA2
A vezető négyütemű motorkerékpár gyártók 
követelményeit meghaladja.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOKSPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Szabadidős 
motorozás
A kifejezetten szabadidős 

tevékenységekhez kialakított 
kenőanyagaink kiváló 
gyorsulást, teljesítményt és 
védelmet nyújtanak minden 
típusú motorkerékpár számára. 

A túramotoroktól a 
versenymotorokig, 
hétvégi kirándulás 
vagy verseny: 
termékeinkben 
mindig megbízhatsz, 
körülményektől 
függetlenül jól
teljesítenek.
A Gulf 
motorkerékpár és 
robogó motorolaj 
termékei lefedik a 
motoralkatrész piac 
nagy részét.

Termékeink 
megfelelnek a 
legújabb gyártói 
előírásoknak és ipari 
szabványoknak, így a 
vásárlóik biztosak 
lehetnek abban, 
hogy a motorjuk úgy 
fog viselkedni, 
ahogy azt elvárják.
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támasztó kenéstechnológiai előírásait széles 
üzemelési körülmények közt.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
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Szabadidős 
motorozás
A kifejezetten szabadidős 

tevékenységekhez kialakított 
kenőanyagaink kiváló 
gyorsulást, teljesítményt és 
védelmet nyújtanak minden 
típusú motorkerékpár számára. 

A túramotoroktól a 
versenymotorokig, 
hétvégi kirándulás 
vagy verseny: 
termékeinkben 
mindig megbízhatsz, 
körülményektől 
függetlenül jól
teljesítenek.
A Gulf 
motorkerékpár és 
robogó motorolaj 
termékei lefedik a 
motoralkatrész piac 
nagy részét.

Termékeink 
megfelelnek a 
legújabb gyártói 
előírásoknak és ipari 
szabványoknak, így a 
vásárlóik biztosak 
lehetnek abban, 
hogy a motorjuk úgy 
fog viselkedni, 
ahogy azt elvárják.

Gulf Syntrac 4T Superbike
10W-50, 15W-50

Kiemelkedő hőoxidációs stabilitása 
minimalizálja a lerakódásokat és felügyeli az 
olaj besűrűsödését, ezáltal magasabb 
motor és olajélettartam érhető el. 
Kitűnő kopásgátló tulajdonságai védelmet 
nyújtanak a fontos motor- és hajtómű 
alkatrészek számára és csökkentik a 
karbantartási költséget. 
Kedvező súrlódási tulajdonságok 
kiküszöbölik a tengelykapcsoló 
megcsúszását, ezáltal megnövelik a 
teljesítményt, javítják a fogyasztást és a 
vezethetőséget. 
Speciális detergens és diszpergens 
tulajdonságainak köszönhetően biztosítja a 
dugattyúk tisztaságát, ami gyorsabb 
hőleadáshoz és hosszabb 
motorélettartamhoz vezet. 
Kiváló nyírásstabilitási tulajdonsága a 
viszkozitást magas hőmérsékleti és magas 
nyírási környezetben és tökéletesített 
kopásvédelmet biztosít. 
Kiemelkedő alacsony hőmérsékleti 
tulajdonságai könnyűvé teszik a 
hidegindítást, miközben biztosítják a 
hatékony kenést és védelmet már 
indításkor is.
Alacsony illékonysági tulajdonságai 
csökkentik az olajfogyasztást és a 
szénhidrogén szennyezést.

JASO MA2 I
API SM I
ACEA A3/B4 I
A vezető négyütemű motorkerékpár gyártók 
követelményeit meghaladja.

Prémium minőségű szintetikus négyütemű 
motorolaj, ami kifejezetten a legújabb 
nagyteljesítményű, léghűtéses négyütemű 
benzinmotorokhoz lett kifejlesztve. Szintetikus, 
finomított bázisfolyadékok és továbbfejlesztett 
technológiájú adalékok keveréke, hogy 
túlteljesítse a fő gyártók modern négyütemű 
motorkerékpárjainak legnagyobb igényeket 
támasztó kenéstechnológiai előírásait széles 
üzemelési körülmények közt.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Gulf Power Trac 4T 10W-40

A prémium minőségű félszintetikus motorolaj, 
melyet kifejezetten a legújabb 
nagyteljesítményű, léghűtéses négyütemű 
motorkerékpárokhoz fejlesztettünk ki.
Egy keverék, prémium minőségű alapolajok és 
a legmodernebb adalékanyagok 
felhasználásával, hogy megfeleljünk a 
legszélesebb körű kenési igényeknek a 
modern négyütemű motorkerékpárok terén, a 
széles határok között mozgó hőmérsékleti 
változások esetén is.
Kiváló védelmet nyújt a motornak, a 
sebességváltónak és nedves kuplungnak, még 
nehéz üzemeltetési körülmények között is.

A rendkívüli hőoxidációs stabilitás 
megakadályozza a káros lerakódások 
képződését és ellenőrzi az olaj viszkozitását, 
elősegítve a motor és az olaj hosszú 
élettartamát.
Kivételes kopásgátló védelme létfontosságú a 
motor és a sebességváltó alkatrészek 
szempontjából, mellyel csökkennek a 
karbantartási költségek.
Az optimalizált súrlódási tulajdonságok 
kiküszöbölik a nedves kuplung megcsúszását, 
ami magasabb teljesítményt, 
üzemanyagmegtakarítást és jobb vezetési 
élményt biztosít.
Az aktív tisztítószerek biztosítják a motor 
tisztaságát, így felgyorsítva a hőleadást, 
meghosszabbítva a motor élettartalmát.
A kitűnő nyírószilárdság fenntartja a 
viszkozitást, magas hőmérséklet és nagy 
nyírási környezet mellett is, és biztosítja a 
megfelelő kopás elleni védelmet. Kiemelkednek 
az alacsony hőmérsékleti jellemzői, így 
könnyebb indítás lehetséges hideg 
környezetben is, mindemellett hatékony kenést 
és kopásvédelmet biztosít.
A hatékony rozsda és korrózió gátlók biztosítják 
a kritikus motoralkatrészek hosszabb 
élettartamát.

API SL I JASO MA2
A vezető négyütemű motorkerékpár gyártók 
követelményeit meghaladja.
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SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOKSPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Szabadidős 
motorozás
A kifejezetten szabadidős 

tevékenységekhez kialakított 
kenőanyagaink kiváló 
gyorsulást, teljesítményt és 
védelmet nyújtanak minden 
típusú motorkerékpár számára. 

A túramotoroktól a 
versenymotorokig, 
hétvégi kirándulás 
vagy verseny: 
termékeinkben 
mindig megbízhatsz, 
körülményektől 
függetlenül jól
teljesítenek.
A Gulf 
motorkerékpár és 
robogó motorolaj 
termékei lefedik a 
motoralkatrész piac 
nagy részét.

Termékeink 
megfelelnek a 
legújabb gyártói 
előírásoknak és ipari 
szabványoknak, így a 
vásárlóik biztosak 
lehetnek abban, 
hogy a motorjuk úgy 
fog viselkedni, 
ahogy azt elvárják.



Ahhoz, hogy az igényeidet bővebben megbeszélhessük 
vagy ha több információra van szükséged, kérjük lépj 
kapcsolatba a helyi Gulf képviselőddel.

Szolgáltatások
melyekben megbízhatsz

A Gulf
kenőanyagok megvédik 
motorkerékpárodat és 
robogódat a forgalmas 

mindennapi 
közlekedésben

A Gulf mindig együttműködött a vezető motorkerékpár- és 
robogógyártókkal, a versenyző csapatokkal, hogy mindig 
naprakészek legyenek a legújabb motorfejlesztésekkel, és 
termékeink megfeleljenek a károsanyag kibocsátással 
kapcsolatos szabályozásnak és a piaci 
követelményeknek. Meghallgatjuk ügyfeleinket is, hogy 
megtudhassuk véleményeiket.

Ötvözve ezt a tudást, célunk az, hogy sok szempontból is 
segítségükre lehessünk: mindegy, hogy folyamatos 
védelem, üzemanyag takarékosság, alacsonyabb 
károsanyag kibocsátás, vagy a motorkerékpár megbízható 
úton tartásáról legyen is szó, mi megoldást tudunk 
ajánlani.
Számíthatsz a Gulf kenőanyagaira, melyek megalkuvást 
nem ismerő teljesítményt nyújtanak minden típusú 
motorkerékpár és robogó számára, mindenféle időjárási 
körülmények között, minden országban és mindenféle 
vezetés közben.

A Gulfnál elköteleztük magunkat, hogy minden vásárlónkkal 
együtt dolgozunk, hogy megértsük igényeiket, megoldjuk 
kenési gondjaikat és hosszútávú kapcsolatot építünk, ami a 
bizalmon és a teljesítményen alapszik.

Akármire is legyen szükséged, számíthatsz ránk, hogy a jó 
megoldást jó időben fogjuk javasolni.

Gulf Oil Supply Company Ltd, www.gulfoilsupply.com.mt




