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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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Eurol Racing RX is een nieuwe technologie speciaal 
ontwikkeld voor lange en korte slag viertakt 
grasbaanmotoren en speedwaymotoren, die methanol of 
ethanol als brandstof gebruiken. Eurol Racing RX is 
behalve voor speedwaymotoren ook uitstekend geschikt 
als 2-taktolie voor kart-racing. 

Eurol Racing RX is een 'topcompetition' olie die zorgt 
voor een duurzame smering bij hoge en lage toeren. De 
olie is tevens bestand tegen extreem hoge 
werkbelastingen en temperaturen.

Eurol Racing RX is samengesteld uit geselecteerde 
synthetische en natuurlijke basisoliën. In combinatie met 
de specifiek gekozen racing additieven zorgen deze voor 
een ijzersterke oliefilm en een perfecte smering.

"Aanbeveling: 
Altijd de mengverhouding van de fabrikant aanhouden.
"

Fysische eigenschappen
Kleur Bruin
Dichtheid bij 20°C 0.941 kg/l ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 106.1 cSt ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 12.9 cSt ASTM D 445
Vlampunt 295 °C ASTM D 93
Pour point -36 °C ASTM D 97

Scooter oliën 2T - 2T racing

Omschrijving

Eurol Racing RX
Synthetische olie voor hoog belaste speedwaymotoren op methanol


