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KAWASAKI 
LIME GREEN EDITION 
10W40 

      
Najwyższych parametrów olej motocyklowy 
Kawasaki 

      
Technosynthese®- Ester 

 
ZASTOSOWANIE 
 
Motocykle szosowe, miejskie, turystyczne, terenowe, enduro, trialowe wyposażone w 4-suwowe silniki o 
zintegrowanej skrzyni biegów lub bez niej, mokrym lub suchym sprzęgle, spełniające wymagania Euro 2, 3, 4 lub 
5 wyposażone układy obróbki spalin: reaktory katalityczne, systemy powietrza wtórnego. 
Opracowany specjalnie do silników KAWASAKI wymagających oleju o klasie lepkości SAE 10W-40. 
Inne zastosowania: motocykle pozbawione reaktorów katalitycznych, skutery, quady, pojazdy terenowe itp... 
 
SPECYFIKACJE API SM / SL 

JASO MA2 Nr M033MOT184 
 
Olej KAWASAKI LIME GREEN EDITION BY MOTUL 10W-40 to syntetyczny, zielonego koloru olej motocyklowy, 
wzmocniony specjalną technologią Estrową w celu zagwarantowania właściwości przeciwzużyciowych w celu 
zapewnienia trwałośi silnika i skrzyni biegów Twojego motocykla Kawasaki. 
Ten wyjątkowy olel Technosynthese® - Ester powstał we współpracy Motul / Kawasaki i zapewnia utrzymanie 
wyjątkowych osiągów silnika oraz gwarantuje maksymalną jego ochronę dzięki doskonałej odporności filmu 
olejowego  w wysokich temperaturach. 
Zoptymalizowana zawartość fosforu i siarki (JASO MA2 <1200 ppm) dla lepszych warunków pracy 
katalizatorów. 
Z trzech poziomów zawartych w standardzie JASO: JASO MA, MA1 i MA2, JASO MA2 
specyfikacja MA2 zapewnia najlepszy poziom tarcia, gwarantujący doskonałe załączenie sprzęgła, bez poślizgu, 
podczas trzech trybów jazdy: startu, przyspieszenia i maksymalnej prędkości. 
 
ZALECENIA 
 
Wymiana oleju: zgodnie z zaleceniami producenta i warunkami jazdy.  
Może być mieszany z olejami syntetycznymi i mineralnymi. 
 
WŁAŚCIWOŚCI 
 
Kolor     Wizualnie  Zielony 
Klasa lepkości    SAE J 300  10W-40 
Gęstość w temperaturze 20°C  ASTM D1298   0.877 
Lepkość w temperaturze 40°C  ASTM D445   90.3 mm²/s 
Lepkość w temperaturze 100°C  ASTM D445   14.1 mm²/s 
Wskaźnik lepkości    ASTM D2270   155 
Temperatura płynięcia    ASTM D97   -31°C 
Temperatura zapłonu    ASTM D92   224°C 
TBN      ASTM D2896   7,5 mg KOH/g 


