
MAINTENANCE

MOTO FORK OIL SYN 2,5W / 
5W / 10W pro vidlice a  tlumiče 
pérování. Poskytuje maximální 
bezpečnost v  nejnáročnějších 
podmínkách. Vhodný pro silniční 
i terénní motocykly.
100% syntetický olej
Balení: 0,5 L

MOTO FORK OIL 10W / 15W /  
20W pro vidlice a tlumiče pé-
rování poskytuje maximální 
bezpečnost v nejnáročnějších 
podmínkách. Vhodný pro silniční 
i terénní motocykly.
100% syntetický olej
Balení: 0,5 L

FORK OIL

MOTO COOLANT ORGANIC 
je 100% organická nemrznoucí 
chladící kapalina s protikorozními 
vlastnostmi pro slitiny z  lehkých 
kovů. Ochrana proti zamrznutí do 
–26°C, neagresivní.

organická látka
AFNOR NFR 15-601, ATSM D3306, BS 6580 
Balení: 1 L

MOTO COOLANT MINERAL 
je minerální nemrznoucí chla-
dící kapalina. Optimální ochrana 
okruhu chlazení, protikorozní 
ochrana motorů s  prodlouženou 
životností. Ochrana proti zamrz-
nutí do –26°C, není nebezpečná 
pro lak karoserie.
MinerálnÍ kaPalina
AFNOR NFR 15-601, BS 6580 
Balení: 1 L

cOOLant

MOTO BRAKE FLUID DOT 
5.1 je vysoce výkonná brzdová 
kapalina bez silikonu pro velmi 
náročné podmínky. Visko-
zitní rozsah zaručuje vynikající 
účinnost zejména při normálních 
a vysokých teplotách. Má vyni-
kající mazací schopnosti, čímž 
minimalizuje opotřebení primárního 
brzdového systému. Je mísitelná 
s  ostatními syntetickými brzdovými 
kapalinami kromě silikonových typu 
DOT 5 a typu LHM.
100% syntetikuM
FMVSS 116 DOT 5.1 
Balení: 250 ml, 500 ml

MOTO BRAKE FLUID DOT 4 
je vysoce výkonná brzdová ka-
palina doporučená pro brzdové 
systémy provozované za velmi 
náročných podmínek. Viskozitní 
rozsah zajišťuje účinnost i při 
nízkých teplotách. Má vynikající 
mazací schopnosti, čímž mini-

malizuje opotřebení primární části 
brzdového systému. Je mísitelná 
s  ostatními syntetickými brzdovými 
kapalinami kromě silikonových typu 
DOT 5 a typu LHM. 

100% syntetikuM
FMVSS 166 DOT 4 
Balení: 500 ml

BRaKE FLUID

MOTO AIR FILTER OIL je spe-
ciální vysoce účinný lepivý olej 
pro pěnové vložky filtrů, zejména 
motorů používaných v  prašném 
prostředí. Má velmi dobrou 
účinnost při nízkých teplotách 
a optimální viskozitu při vyso-
kých teplotách, čímž zabraňuje 

nasátí přípravku do sání motorů. 
Kompatibilní s  materiály filtrů 
používaných výrobci. Nesnižuje 
průchodnost vzduchu filtrem 
a jeho používání významně 
prodlužuje životnost motoru.
MoDrá BarVa
Balení: 1 L

PROtEctIOn

MOTO GEAR OIL 
10W-40

je vyvinut speciálně pro pře-
vodovky motocyklů s  dvou-
taktním motorem. Zaručuje vyso-
kou míru ochrany převodovky 
a optimální bezpečnost řazení.
syntetická tecHnologie
API SJ 
Balení: 1 L

GEaR OIL

MOTO GEAR OIL 
80W-90

je vyvinut speciálně pro převo-
dovky motocyklů se čtyřtaktním 
motorem. Zaručuje optimální 
bezpečnost řazení.

MinerálnÍ olej
API GL 5 
Balení: 1 L
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SErvICE

6 IN 1 MULTI LUBRICANT je 
víceúčelový aerosol. Maže, čistí 
a  chrání všechny důležité součásti 

Vašeho motocyklu.

Balení: 400 ml

N CONTACT je suchý čistič brzd, 
karburátoru, pohyblivých částí, 
kovových povrchů. Odmašťovač 

a  víceúčelový čistič 
všech částí motocyklu. 
Odmašťuje rychle a neza-
nechává šmouhy. Prak-
tický sprej pro dosažení 
nedostupných míst. Tla-
ková tryska pomůže uvol-
nit zaschlé nečistoty.
Balení: 400 ml

DEGREaSant

MOTO CHAIN LUBE je vysoce 
výkonné mazivo pro převodové 

řetězy včetně řetězů 
s  O kroužky. Byl vyvi-
nut pro maximální výkon 
v  nejtěžších provozních 
podmínkách. Úspěšně 
testováno v  závodních 
podmínkách. Zanechává 
řetěz suchý.
organickÉ MaZiVo
Balení: 400 ml

MOTO CHAIN PASTE je nová 
generace maziva pro motocyklové 

řetězy pro vysoké tlaky. 
Voděodolná, zaručuje 
vysokou míru mazání i při 
nejtěžších provozních 
podmínkách. Aplikace 
kartáčkem.

organickÉ MaZiVo
Balení: 250 ml

cHaInS

MOTO SHAMPOO je koncentro-
vaný šampón s ochranným voskem 
připravený k  okamžitému použití. 
Myje a  leští všechny části Vašeho 
motocyklu. Účinně odstraňuje 

všechny druhy mastnoty 
a  nečistot z  kapotáže, 
motoru, drobných částí, 
kol a  ráfků. Po  zaschnutí 
nezanechává stopy. Nea-
gresivní.
ŠaMPon
Balení: 400 ml

MOTO POLISH je leštěnka určená 
pro rozleštění drobných škrábanců 
a obnovení lesku všech lakovaných 
částí a kapotáže. Odstraňuje 
veškeré nečistoty včetně zbytků 

hmyzu. Díky antikorozním 
aditivům zabraňuje oxi-
daci lakovaných povrchů. 

krÉM
Balení: 400 ml

caRE

 

ELF BIKE CArE jE KoMpLETNí ŘAdA produKTů 
pro SErvIS, údržBu A oChrANu.



www.elfmoto.com
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TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Pobřežní 3, 186 00  Praha 8 - Karlín
Tel.: +420 224 890 511, Fax: +420 224 890 560

www.total.cz

NOVÁ ŘADA PRODUKTŮ ELF  
PRO MOTOCYKLY
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NOVÁ ŘADA PRODUKTŮ ELF  
PRO MOTOCYKLY

ELF – SPECIALISTA PRO MAZÁNÍ 
MOTOCYKLŮ, SKÚTRŮ  

A ČTYŘKOLEK 



MOtO ²  SELF MIX MOtO ²  OFF ROaD

MOtO ²  tEcH

MOTO SCOOTER

MOtO ²  RacE

MOTO 2 SELF MIx je formulo-
ván z  vybraných minerálních olejů 
pro dvoutaktní motory. Zaručuje 
snadné studené starty a komplexní 
ochranu Vašeho motoru.

MINERáLNí OLEj
API TC • JASO FB • ISO-L-EGB

Výkonnost

stARt

ochRAnA

sílA motoRu

Výkonnost

stARt

ochRAnA

sílA motoRu

Výkonnost

tEPlotA
oDolnost

ochRAnA

sílA motoRu

Výkonnost

stARt

ochRAnA

sílA motoRu

MOTO 2 OFF ROAD je nová gene-
race oleje se složením zaručujícím 
vyšší ochranu motoru a  nižší pro-
dukci škodlivin. Splňuje ekonomic-
ké i ekologické požadavky, pracuje 
ve velkém teplotním rozpětí s opti-
malizovanou viskozitu. MOTO 2 HP 
ECO poskytuje výborné hydrody-
namické mazání a  zvyšuje výkon 
motoru.
SYNTETICKá TECHNOLOGIE
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

MOTO 2 TECH je zástupcem 
nové generace špičkových ma-
ziv. Jeho složení umožňuje mo-
toru využít všechen jeho výkon 
v nejnáročnějších podmínkách jízdy 
v  městském provozu, po  silnici 
mimo město i v terénu. Je použitelný 
s  bezolovnatým benzinem a  pro 
motory s katalyzátorem. I při vyso-
kých teplotách garantuje čistotu 
motoru včetně pístu a  výfuko-
vého systému. Je předředěn pro 
správné dávkování přiměsovacím 
čerpadlem. Pokud se mísí s benzi-
nem, je nutné dodržet mísicí poměr 
podle výrobce motoru. Je vhodný 
i  pro skútry s  vyšším zdvihovým 
objemem.
100% SYNTETICKý OLEj 
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

MOTO 2 RACE funguje jako vynika-
jící ochrana pro všechny pohyblivé 
části dvoutaktních sportovních 
motocyklů s  vysokým výkonem. 
Jde o  špičkový výrobek odvozený 
od  závodních produktů s  velmi 
vysokým výkonem a  speciálním 
složením pro snížení tření, čistotu 
pístu a  zvýšení ochrany motoru 
provozovaného v  extrémních pod-
mínkách. Olej není předředěn pro 
použití do přiměsovacích čerpadel. 
Doporučuje se jeho mísení s  ben-
zinem mimo nádrž motocyklu 
v  poměru podle předpisu výrobce 
motoru. 

100% SYNTETICKý OLEj - 
na bázi 100% esteru
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ScOOtER ²  SELF MIX Scooter ²  street

MOTO SCOOTER

ScOOtER ²  StREEt MaX

Výkonnost

stARt

ochRAnA

sílA motoRu

Výkonnost

stARt

ochRAnA

sílA motoRu

Výkonnost

stARt

ochRAnA

sílA motoRu

SCOOTER 2 SELF MIx je kvalitní 
olej nabízející ochranu proti usa-
zování nečistot a snížení množství 
škodlivin ve výfukových plynech.

MINERáLNí OLEj
API TC • JASO FB • ISO-L-EGB

SCOOTER 2 STREET je olej nové 
generace s  dynamickým profilem 
a vylepšeným složením snižujícím 
množství škodlivin ve výfukových 
plynech.

SYNTETICKá TECHNOLOGIE
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD 

SCOOTER 2 STREET MAx je 
špičkový olej vyvinutý pro náročné 
uživatele hledající ideální užitné 
vlastnosti a vysokou míru ochrany 
motoru.

100% SYNTETICKý OLEj 
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD 
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MOTO ⁴ CRUISE  20W-50 MOTO ⁴ road  10W-40

              MOTO ⁴ RACE  10W-60

MOTO

Výkonnost

stARt

ochRAnA

sílA motoRu

Výkonnost

stARt

ochRAnA

sílA motoRu

Výkonnost

stARt

Výkonnost

stARt

Výkonnost

stARt

Výkonnost

tEPlotA 
oDolnost

sílA motoRu

ochRAnA

MOTO 4 CRUISE je složen z  vy-
braných minerálních olejů pro 
čtyřtaktní motory, zaručuje komplexní 
ochranu motoru.

MINERáLNí OLEj
API SH • JASO MA2

MOTO 4 RACE je motorový olej 
uzpůsobený pro nejnáročnější podmínky. 
Je odvozen z  produktů určených pro 
profesionální závodní použití. Viskozitní 
rozsah zvyšuje odolnost olejového filmu 
i  při extrémně proměnlivých provozních 
podmínkách.Používání garantuje trvalou 
čistotu motoru, spolehlivou činnost mokré 

MOTO 4 ROAD 10W-40 je vybaven 
protiskluzovou technologií spojky 
a  poskytuje výborné mazací scho-
pnosti. Zažijete pohodlnější jízdu 
díky lepší akceleraci a  viditelně nižší 
kouřivosti při startu.

VYLEPŠENá SYNTETICKá  
TECHNOLOGIE
API SJ • JASO MA2

MOTO 4  TECH je olej nové gene-
race velmi vysoké kvality s výbornou 
oxidační stabilitou, zabraňující tvorbě 
úsad, udržující hydrodynamický film 
a zajišťující a podporující trvalý výkon 
motoru. Zvolený viskozitní rozsah 
a molekulární struktura garantuje 
výbornou ochranu motoru při všech 
teplotních změnách. Specifická adi-
tiva chrání dobře plochy kovových 
součástí převodovky, snižuje jejich 
hlučnost a homogenní film mezi 
spojkovými disky zabraňuje prokluzu 
a předčasnému opotřebení spojky.
100% SYNTETICKý OLEj
API SL • JASO MA2

MOTO4  MAxI TECH představuje 
novou generaci motocyklových olejů 
s  mimořádnými vlastnostmi: Až 5% 
úspora paliva (ve srovnání s běžným 
olejem 10W40), ohleduplnost k život-
nímu prostředí, redukce emise (CO2 
+ ostatní), maximální ochrana proti 
opotřebení a  tvorbě usazenin, per-
fektní a  stabilní kontrola tření uvnitř 
mokré spojky, dlouhodobá životnost 
oleje bez ohledu na  provozní pod-
mínky.

SYNTETICKá TECHNOLOGIE
API SJ • JASO MA

MOTO ⁴ TECH  10W-50      MOTO ⁴ MAXI TECH  10W-30

ochRAnA

sílA motoRu

ochRAnA

sílA motoRu
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SCOOTER ⁴ MAXI CITY  5W-40

MOTO ⁴ road  15W-50 SCOOTER ⁴ CITY  10W-40

              MOTO ⁴ RACE  10W-60

MOTO SCOOTER

Výkonnost

stARt

ochRAnA

sílA motoRu

Výkonnost

stARt

Výkonnost

stARt

ochRAnA

sílA motoRu

Výkonnost

stARt

ochRAnA

sílA motoRu

MOTO 4 ROAD 15W-50 obsahuje 
protiskluzovou technologii spojky 
a  poskytuje výborné mazací scho-
pnosti. Poskytuje vyšší odolnost 
motoru při horších klimatických pod-
mínkách. Zažijete pohodlnější jízdu 
díky lepší akceleraci a  viditelně nižší 
kouřivosti při startu.

VYLEPŠENá SYNTETICKá  
TECHNOLOGIE
API SJ • JASO MA2

SCOOTER 4 CITY je prvotřídní 
olej, jehož složení zaručuje vyso-
kou míru ochrany proti opotřebení 
a tím ochranu motoru a uživatelský 
komfort.

SYNTETICKá TECHNOLOGIE
API SJ

SCOOTER 4 MAxI CITY je olej 
formulovaný pro nejmodernější 
motory se sníženou spotřebou oleje  
a prodlouženým intervalem výměny. 
Snadnější studené starty, vyso-
ká tepelná flexibilita a odolnost. 
SCOOTER4  MAXI CITY odpo-
vídá posledním emisním limitům  
a nejnovějším technologiím.
SYNTETICKý OLEj
API SL

spojky a nízké opotřebení převodového 
agregátu. Nutno dodržovat výměnné 
intervaly a minimální hodnoty viskozity 
doporučené výrobcem. Složení oleje 
je vhodné i  pro bezolovnatá paliva 
a motory s katalyzátorem.

100% SYNTETICKý OLEj 
API SL • JASO MA2

MOTO 4  TWIN TECH je olej ze zcela 
nové generace vysoce výkonných 
high-tech olejů speciálně vyvinutých 
pro použití ve  V-twin motorech, kde 
poskytují mimořádnou výkonnost 
a  zlepšují ochranu motoru. Zajišťuje 
optimální čistotu všech součástí 
motoru a plynulé řazení převodových 
stupňů.

SYNTETICKá TECHNOLOGIE
API SL • JASO MA2

MOTO ⁴ TWIN TECH  20W-60

ochRAnA

sílA motoRu

4T  [ 4-TAKTNÍ]


