
Från glidarhojar till superhojar, från söndagsåkare till racerförare – FUCHS Silkolene är det ledande  
märket inom smörjmedel, rengörings- och underhållsprodukter för motorcyklar.

4-TAKTSOLJA

SILKOLENE  
COMP 4  
10W-40 - XP 

COMP SYNTHETIC ESTER BASED
Comp 4 10W-40 XP har en sammansättning som passar för både 
luft- och vattenkylda fyrtaktsmotorer och har den SAE-klass som 
många motorcykeltillverkare rekommenderar.

API SL
JASO MA2 APPROVED

SILKOLENE  
PRO 4  
10W-50 -XP  

PRO FULLY SYNTHETIC
Bygger på 100 % syntetiska estrar för att ge ökad effekt, opti-
malt motorskydd och bästa tänkbara prestanda och driftsäkerhet. 
Beprövad sammansättning som har tagits fram i samarbete med 
tillverkare och tävlingsteam.

API SM/SN
JASO MA2 APPROVED

SILKOLENE  
V-TWIN  
20W-50 MINERAL   

Mineralmotorolja utvecklad för alla Harley Davidson och  
Metric V-Twins. Ger hög renhetsnivå för motorn och skyddar 
motordelarna från slitage och korrosion.

API CF/SG, SH & SJ
JASO MA2 APPROVED

SILKOLENE  
QUAD ATV  
5W-40

PRO FULLY SYNTHETIC
Den senaste teknologin, som ger ökad effekt och optimalt  
motorskydd över ett brett temperaturområde. Bra förmåga att  
bevara kvaliteten ger konsekvent prestanda under oljans hela 
livslängd.

API SG, SH, SJ  & SL
CCMC G4 & G5
JASO MA2 APPROVED

2-TAKTSOLJA

SILKOLENE  
COMP 2 PLUS

PRO FULLY SYNTHETIC
Total avbränning med ultralåg rökutveckling som ger maximal 
prestanda, extra effekt och driftsäkerhet. Kompatibel med alla 
bränslen.

JASO FC/FD / API TC /  
ISO L-EGD

SILKOLENE SNOW 
COMP 2

Delsyntetisk 2-taktsmotorolja för bruk under extremt kalla för-
hållanden.  MC Syn-teknologi ger ren förbränning, mindre slitage 
och säkerställer  en trygg och pålitlig drift. Fungerar med alla ben-
sintyper. Lämplig för såväl separatsmörjning, som till inblandning 
i bensinen. 

JASO FC/FD / API TC /  
ISO  L-EGD

VÄXELLÅDSOLJA

SILKOLENE  
GEAR OIL LIGHT

Avancerad växellådsolja för transmissioner med våt eller torr 
koppling. Minskar friktionen, motverkar kopplingsslirning och  
skyddar högbelastade komponenter. SAE 75W-80. 
Vevhusklassning SAE 10W-40.

GL3 / GL4
Motorcycle applications only
SAE 75/SAE 80

Produkt Beskrivning Specifikation



STÖTDÄMPAROLJA

SILKOLENE  
RSF 5

En beprövad stötdämparolja för tävlingskörning/vanlig körning 
som redan används och väljs av många av dagens marknads-
ledande stötdämpartillverkare och som redan  används som  
originaldel i många av dagens moderna motorcyklar. Fuchs 
Silkolene RSF-seriens höga VI ger en betydligt konsekventare 
dämpningsprestanda i hela driftsintervallet eftersom viskositeten 
ändras mindre med stigande temperatur.

ISO 22

SMÖRJFETT

SILKOLENE  
PRO RG2

PRO RG2 är ett avancerat multifunktionellt, syntetiskt smörjfett 
med hög smältpunkt och hög prestanda som är avsett för  
tävlingsanvändning. Det har exceptionell värmetålighet och  
vattentålighet . PRO RG2 har enastående vattenavvisande för-
måga, utmärkta korrosionshämmande egenskaper och hög  
motståndskraft mot vattenursköljning. Därför är det idealiskt  
för rallykörning och vattenfarkoster. Den enkla men effektiva 
cylinderpackningsringen för dispensering i 500-gramsbehållaren 
gör det rent och enkelt att applicera smörjfettet samtidigt som 
fettet skyddas från kontaminering. 

NLGI-2

KEDJEOLJA

SILKOLENE  
CHAIN LUBE SPRAY

Semisyntetisk kedjeolja för alla motorcykelkedjor. Passar för både 
väg- och terrängkörning. Tränger in effektivt i inre rullar och stift 
och står emot avslungning vid höga hastigheter. Enastående 
antislitage- och antikorrosionsegenskaper förlänger livet på kedja 
och drev. För alla kedjor, även ”O”- och ”X”-ringstyper. 

SILKOLENE  
TITANIUM DRYLUBE SP

PTFE-förstärkt kedjeolja som står emot avslungning. Passar för 
både väg- och terrängkörning. Denna hyperstarka PTFE-förstärkta 
produkt står emot avslungning vid höga hastigheter och har 
exceptionella antislitage- och antikorrosionsegenskaper även 
under tuffa förhållanden. Silkolene Titanium Dri-Gel skyddar  
kedjan och gör den som ny med en vit finish. För alla kedjor, 
även ”O”- och ”X”-ringstyper. FUCHS rekommenderar starkt  
att du använder FUCHS Silkolene Brake & Chain Cleaner innan 
du använder kedjeoljan. 

UNDERHÅLLSPRODUKTER

SILKOLENE  
ALL-IN-ONE  
SPRAY

En fuktavstötande universalsprej med många användningsom-
råden, bland annat rengöring, skydd och smörjning. För använd-
ning i hemmet, garaget och verkstaden. Sprejen har utmärkta 
fuktutdrivande egenskaper, den är fuktavstötande, tränger in i 
korroderade gängor, smörjer och ger till och med korrosions-
skydd – en värdefull produkt för alla mekaniker och oundgänglig 
i akutreparationssatsen för alla motorcyklar!  
OBS: Kan påverka vissa gummin och plaster.

SILKOLENE  
PRO RACE BRAKE FLD

Bromsvätskan glöms ofta bort, trots att den ur säkerhetssynpunkt 
kanske är den viktigaste av alla vätskor i ett fordon. Den behöver 
kontrolleras och bytas regelbundet för att undvika avtagande 
bromsverkan och effektförlust. En bromsvätskas prestanda anges 
oftast genom hänvisning till en DOT-specifikation. Fordons till-
verkare anger lägsta prestandakrav för lämpliga vätskor genom 
hänvisning till denna DOT-specifikation. Allmänt tillgängliga pro-
dukter har DOT 3, DOT 4, Universal (täcker in kraven för både 
DOT 3 och DOT 4) och DOT 5,1 men det finns också speciella väts-
kor för tävlingsändamål. Till skillnad från de flesta tävlingsbroms-
vätskor passar PRO RACE BRAKE FLUID även för landsvägskör-
ning. 

DOT 4

SILKOLENE  
BRAKE/CHAIN  
CLEANER

Ett kraftfullt rengöringsmedel för broms- och kedjekomponenter. 
FUCHS SILKOLENE Brake & Chain Cleaner med sin kraftfulla 
sprejverkan är perfekt för att ta bort oönskade avlagringar från 
kedje- och bromskomponenter – utan att lämna någon oljig film 
och med fullt bevarad kedje- och bromsprestanda. Säker att 
använda på tätningar och slangar. Bruksanvisning: Spreja på, låt 
tränga in, rör på delarna efter behov och låt torka. FUCHS 
rekommenderar starkt att den rengjorda kedjan smörjs med ett 
kedjesmörjmedel från FUCHS Silkolene-sortimentet. 

Produkt Beskrivning Specifikation
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Produkt Beskrivning Specifikation

 SILKOLENE  
PRO PREP  
SPRAY

Ett vattenavstötande konditioneringsmedel för hårda ytor som 
ger en mikrobarriär mot smuts och oönskade avlagringar. Säkert 
att använda på alla exponerade delar av karossen för att under-
lätta rengöringen. Motverkar även metallkorrosion och gör att 
smuts och lera fäster sämre. PRO PREP ger den svåruppnåeliga 
”fabriksfinishen” och gör dessutom att rörliga plastdelar fungerar 
smidigt. Bidrar till att vattensäkra och isolera tändningssystem. 
OBS: Innehåller silikoner – använd inte där målning utförs eller på 
vindrutor eller visir.

SILKOLENE  
FOAM FILTER  
CLEANER

Ett högeffektivt rengörings-/avfettningsmedel som är särskilt 
anpassat för att rengöra skumfilter före oljepåfyllning med 
FUCHS SILKOLENE FOAM FILTER OIL. Går att skölja bort med  
vatten. Avlägsnar lätt smuts, fett och sot och förlänger filtrets 
livslängd. FOAM FILTER CLEANER lämpar sig även för många 
andra rengöringsjobb, bland annat avfettning av motordelar  
och borttagning av envisa oljebaserade fläckar.

SILKOLENE  
FOAM FILTER OIL 

Avancerad, lågviskös beläggningsbehandling för att göra skum-
luftfilter effektivare. Innehåller polymertillsatser för att ge en 
hyperklibbig yta som effektivt hindrar sand, damm och vatten 
från att tränga in utan att påverka motorns andning. Utvecklad 
för att ge ett enastående motorskydd även under de tuffaste  
förhållanden. Minskar risken för haveri och förlänger livet på 
motorn. Den klorinnehållande, lösningsmedelsfria produkten  
skadar inte skumfiltrets konstruktion eller luftlådan.


