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2T ja 4T erikoismoottoriöljyt
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Ruohonleikkurit ja muut pienkoneet Moottoripyörät ja ATV-ajoneuvot

Teboil 2T Snow
Teboil 2T Snow on täyssynteettinen erikoisöljy erityisesti moot-
torikelkkakäyttöön. 2T Snow sopii erinomaisesti myös muihin 
kylmissä olosuhteissa toimiviin kaksitahtimoottoreihin. Erin-
omaiset kylmäominaisuudet sekä korkealuokkainen ja teho-
kas lisäaineistus varmistavat luotettavan voitelun ääriolosuh-
teissa. 2T Snow soveltuu sekä tuore- että seosvoiteluun ja sillä 
on erinomainen kulumissuoja ja vähäinen savunmuodostus.
Suorituskyky: API TC; JASO FD; ISO-L-EGD; ISO GD++; Rotax 253

Teboil 4T SuperBike Oil
SAE 15W-50
Teboil 4T SuperBike Oil on täys-
synteettinen erikoismoottori-
öljy moottoripyöriin ja muihin 
nelitahtisiin pienmoottoreihin
erityisesti, kun ne on varustet-
tu öljykylpykytkimillä. Sillä on
erittäin hyvät kuumaominai-
suudet ja viskositeetin pysy-
vyys. Öljyn kitka- ja paineenkestoominaisuudet on määritelty 
tarkkaan vaihteistoihin ja öljykylpykytkimiin sopiviksi. Se säi-
lyttää moottoria kulumiselta suojaavat ja kytkimen toimintaa 
parantavat ominaisuudet kaikkein rasittavimmissa olosuhteis-
sa koko öljynvaihtovälin. 4T SuperBike Oil soveltuu hyvin myös 
useimpiin vaihteistoihin kaksitahtimoottoripyörissä.
Suorituskyky: API SJ, SH, SG; JASO MA; API GL-1

Teboil Pienkoneöljy
SAE 30
Teboil Pienkoneöljy on nelitahtimoottorilla 
varustettujen pienkoneiden erikoisöljy. Tyy-
pillisiä käyttökohteita ovat ruohonleikkurien, 
jyrsimien, oksasilppurien ja pienaggregaat-
tien moottorit.
Suorituskyky: API SJ, SF

Moottorikelkat

Nelitahtisiin moottorikelkkoihin sekä kovassa pakkasessa käy-
tettäviin ATV-ajoneuvoihin ja lumilinkoihin suosittelemme 
Teboil Diamond Plus 0W-40 -moottoriöljyä.

2-tahtiset moottoripyörät, 
mopot ja moottorisahat

Teboil 4T Special Motorboat
SAE 10W-40
Teboil 4T Special Motorboat on
erityisesti nelitahtisille vene-
moottoreille suunniteltu öljy. 
Se täyttää sekä bensiinikäyt-
töisten perämoottorien erikois-
luokituksen NMMA FC-W että 
myös yleisempien sisäperämoot-
torien vaatimat bensiini- ja die-
selmoottoriluokitukset. Ominaisuuksissa on tehostetusti huo-
mioitu erityyppiset kuormitusolosuhteet, kosteat käyttöolosuh-
teet, venemoottorien poikkeukselliset rakenteet sekä pitkän 
talvisäilytyksen vaatimat suojaustarpeet. 4T Special Motorboat 
on erinomainen valinta veneiden sisä- ja ulkolaitamoottoreihin.
Suorituskyky: NMMA FC-W; API SL/CF, CH-4, CG-4; Volvo VDS-2

Teboil Outboard Gear 
SAE 90
Outboard Gear on veneiden vetolaitteiden ja perämoottorei-
den kulmavaihteiden voiteluun tarkoitettu erikoisvaihteistoöljy. 
Se toimii erinomaisesti niin makea- kuin suolavetisessäkin 
käyttöympäristössä. Öljy kestää erittäin hyvin kosteita olosuh-
teita suojaten komponentteja ruosteelta ja korroosiolta.
Suorituskyky: API GL-4

Teboil 2T Special Outboard
Teboil 2T Special Outboard on 
erikoisöljy nykyaikaisten kaksi-
tahtisten perämoottoreiden voi-
teluun. Öljy sisältää ns. tuhkau-
tumattomia lisäaineita, joiden 
ansiosta moottorin karstautumi-
nen on vähäisempää kuin käy-
tettäessä tavallista kaksitahti-
moottoriöljyä. Tämä on erityisen 
tärkeää moottoreissa, joissa käyntilämpötila on alempi johtu-
en tehokkaasta kylmävesijäähdytyksestä. 2T Special Outboard 
pitää moottorin männät, pakokanavat ja sytytystulpat tehok-
kaasti puhtaina ja antaa hyvän suojan moottorin kulumista ja 
korroosiota vastaan. 
Suorituskyky: API TD; NMMA TC-W3

Valitse laatuöljysi oikein! 2T Bike 2T Power 
Mix 2T Snow 2T Mix 2T Special  

Outboard
4T Super- 
Bike Oil

4T Special 
Motorboat

Pienkone- 
öljy

 2T skootterit ja mopot +++ +++ ++ + – – –           –
 2T moottoripyörät +++ ++ ++ + – – – –
 2T moottorikelkat ++ ++ +++ + – – – –
 2T mönkijät ja muut ATV-laitteet +++ ++ ++ + – – – –
 Moottorisahat ja muut 2T-pienmoottorit +++ ++ ++ + – – – –
 4T moottoripyörät/skootterit/mopot – – – – – +++
 Moottoripyörien vaihteistot (GL-1) – – – – – +++
 4T moottorikelkat      Teboil Diamond Plus 0W-40

 4T mönkijät ja muut ATV-laitteet – – – – – +++
 2T perämoottorit ja vesiskootterit – – – – +++ – – –
 4T perämoottorit ja vesiskootterit – – – – – +++ –
 Veneiden sisälaitamoottorit (bens & dies) – – – – – +++
Ruohonleikkurit ja muut 4T-pienmoottorit – – – – – – – +++

+++ ensisijainen suositus     ++ suositeltava vaihtoehto   + soveltuva tuote     – ei soveltuva tuote
Varmista aina moottorikohtainen suositus ohjekirjasta!

Veneet ja muut vesikulkuneuvot

Teboil 2T Bike
Teboil 2T Bike on täyssynteet-
tinen öljy, joka on kehitetty
erityisesti tehokkaisiin kaksi-
tahtimoottoreihin. Se sovel-
tuu erinomaisesti kuumana 
käyviin ja korkealla pyörintä-
nopeudella toimiviin ilma- ja 
vesijäähdytteisiin mootto-
reihin. 2T Bike antaa moot-
torille erittäin hyvän kulumissuojan ja sillä on vähäinen 
savunmuodostustaipumus. Se sopii sekä tuoreöljy- että 
seosvoiteluun.
Suorituskyky: API TC; JASO FD; ISO-L-EGD; ISO GD++; 
Husqvarna; Piaggio Hexagon

Teboil 2T Power Mix
Teboil 2T Power Mix on laadukas 
puolisynteettinen 2-tahti-
moottoriöljy skoottereihin, 
mopoihin, moottorisahoihin 
ja moniin muihin 2T-mootto-
reihin. Se suojaa moottoria 
luotettavasti kulumista 
vastaan, palaa puhtaasti 
auttaen pitämään männät, 
pakokaasujärjestelmät sekä 
sytytystulpat puhtaampina. 
Sopii sekä tuore- että seosvoi-
telukäyttöön.
Suorituskyky: API TC; JASO FD; ISO-L-EGD

Teboil 2T Mix
Teboil 2T Mix on kaksitahti-
moottoriöljy vanhempia 2T-
moottoreita varten. Se sopii 
sekä tuore- että seosvoidel-
tujen mopojen, moottorikelk-
kojen, moottorisahojen, puu-
tarhakoneiden jne. voiteluun. 
Katalysaattorilla varustettui-
hin kaksitahtimoottoreihin 
suosittelemme ensisijaisesti Teboil 2T Bike, 2T Power Mix ja 
2T Snow –öljyjä.
Suorituskyky: API TC

Uutuus! 
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Nykyaikaista voiteluainetekniikkaa

Teboil-voiteluaineet valmistetaan Haminan voiteluainetehtaas-
sa tarkkaan valituista perus öljyistä ja lisäaineista. Pitkälle vie-
dyn automatisoinnin ja tuotannonohjausjärjestelmien  tuloksena 
 valmistuu suorituskykyisiä ja korkealaatuisia voiteluaineita. 
Laadunvalvonta kattaa sekä  tehtaalle tulevat raaka-aineet että 
asiakkaille toimitettavat valmiit lopputuotteet.  Ennen  toimitusta 
asiakkaille kaikki valmiit lopputuotteet tutkitaan ja testataan. 
Näin varmistetaan, että kaikki tehtaaltamme lähtevät tuotteet 
täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset.  

Yhteystiedot 

 Tilaukset ja myynti 
 Yksityisasiakkaat ............................................. 0800 183 300
 Yritysasiakkaat ................................................. 0800 183 301
 Beställningar ..................................................... 0800 183 20
 tilauskeskus@teboil.fi

 Asiakaspalvelukeskus ..................................... 020 470 0900 
 asiakaspalvelu@teboil.fi

 Voiteluaineneuvonta ........................................ 020 470 0916

 Voiteluainesuositukset ................ www.teboil.fi/voiteluaineet 

020-alkuisiin numeroihin puheluhinta matkapuhelimella ja lankapuhelimella soi-
tettaessa on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. Jonotus on maksullista. 3/

20
17


