
Ειδικό καύσιμο για 2-χρονους κινητήρες 
και κινητήρες STIHL 4-MIX Ειδικό καύσιμο

STIHL Motomix

NEO!
STIHL ΜotoΜix

με υψηλής απόδοσης λάδι
κινητήρων STIHL HP Ultra

&
Νέα πρωτοποριακή
φόρμουλα καυσίμου

Δοκιμάστε το τώρα!



Σύγκριση:
Βενζίνη σούπερ ΕΝ 228 και καύσιμο STIHL MotoMix   
   EN 228  
  EN 228 STIHL
  Σούπερ MotoMix
 Αριθμός οκτανίου RON 95	 >95

 Αριθμός οκτανίου MON 85	 >90

 Τάση ατμών kPa 45-100	 50-65

 Θείο mg/kg <150	 <10

 Αρωματικές ενώσεις % κ.ό. <42	 <0,5

 Βενζόλη % κ.ό. <1	 <0,05

 Ολεφίνες % κ.ό. <18	 <0,1

 Ελάχιστη αντοχή στην οξείδωση >360	 >720

 Χρόνος διατήρησης* 6	μήνες	 >	2	χρόνια

 Χρόνος διατήρησης μείγματος* 1	μήνας	 >2	χρόνια

 Μειωμένα καυσαέρια σε περιεκτικότητα CO  -20%

	 *μετά	το	άνοιγμα	τις	συσκευασίας	 	

Περισσότερη ισχύ, απόλυτη καθαρότητα, υψηλή προστασία

Ο κινητήρας σας αξίζει το καλύτερο. 
Ένα καλό καύσιμο θα πρέπει να παρέχει, εξαιρετική απόδοση, βελτίωση των επιδόσεων, καθαρή καύση, να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβή 
αέρια, φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον, με μέγιστη διάρκεια ζωής και λειτουργίας, πρακτικά αδύνατο να νοθευτεί και φυσικά να παρέχει 
προστασία του μηχανήματος από βλάβες.  Για να τα  πετύχει όλα αυτά η STIHL δημιούργησε το νέο ειδικό καύσιμο MotoMix το οποίο περιέχει 
υψηλότερο αριθμό οκτανίων σε σχέση με την παραδοσιακή βενζίνη και είναι πρακτικά απαλλαγμένο από βενζόλιο, θείο και αρωματικές ενώσεις 
και όλα αυτά σε συνδυασμό με το υψηλής απόδοσης λάδι κινητήρων STIHL HP Ultra.

Νέα σύσταση λαδιού & Νέα σύνθεση βενζίνης:
Eιδικό καύσιμο STIHL MotoMix
Ειδικό καύσιμο STIHL MotoMix  1:50,  ιδανικό για  2-χρονους κινητήρες STIHL και κινητήρες STIHL 4-MIX. Με βελτιωμένη φόρμουλα καυσίμων και προσθήκη 
υψηλής απόδοσης λάδι κινητήρων STIHL HP Ultra.  STIHL MotoMix  για εξαιρετική καύση, μέγιστη λίπανση και άριστα χαρακτηριστικά λειτουργίας.

     Εξαιρετικά πλεονεκτήματα με λάδι STIHL HP Ultra

■  Εξαιρετική σύνθεση. Ultra καθαρό.
Με πρόσθετα για προστασία από τη φθορά, που καίγονται χωρίς να δημι-
ουργήσουν καθόλου τέφρα, το λάδι STIHL HP Ultra δεν αφήνει κατάλοιπα 
από θειικό ασβέστιο ή θειικό νάτριο στο εσωτερικό του κινητήρα. Έτσι απο-
κλείονται τα κολλήματα του εμβόλου που οφείλονται σε επικαθήσεις. Ως λι-
παντικά συστατικά χρησιμοποιούνται συνθετικοί εστέρες με πολύ καθαρή 
καύση, ώστε να μειώνεται και η δημιουργία καπνού στα καυσαέρια.

■  Εξαιρετική λίπανση. Ultra προστασία.
Τα πρόσθετα σχηματίζουν ένα προστατευτικό στρώμα πάνω στις μεταλλι-
κές επιφάνειες, εμποδίζοντας την άμεση επαφή μετάλλου προς μέταλλο. 
Έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής του κινητήρα και αποφεύγεται το «φάγω-
μα» των μεταλλικών του μερών.

■  Εξαιρετικές επιδόσεις. Ultra διάρκεια.
Χάρη στην πάρα πολύ μικρή τάση ανθράκωσης, το λάδι STIHL HP Ultra μειώ-
νει τη συσσώρευση καταλοίπων καύσης και επικαθήσεων στο περίβλημα του 
κινητήρα, στο στέλεχος του εμβόλου, στη βαλβίδα εξάτμισης και στο μπουζί. 
Αστοχίες ανάφλεξης, βουλωμένες βαλβίδες και απώλεια ισχύος ανήκουν 
πλέον στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει για εσάς, ότι μπορείτε να χαρείτε τη στα-
θερή, υψηλή απόδοση του κινητήρα σας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

     Τα καθαρά πλεονεκτήματα της βενζίνης νέας σύνθεσης

■  Νέα σύνθεση βενζίνης. Περισσότερη ισχύς.
Με τη βενζίνη νέας σύνθεσης βελτιώσαμε ξανά τη γραμμή βρασμού του 
υγρού. Έτσι, υπάρχουν πλέον συστατικά ικανά για ανάφλεξη σε όλες τις 
συνθήκες θερμοκρασίας. Αυτό θα το διαπιστώσετε από την καλύτερη επι-
τάχυνση και την άψογη λειτουργία του κινητήρα σας, τόσο κατά την εκκί-
νηση όσο και κατά τη διαρκή χρήση.

■  Όχι άλλα σβησίματα. Καλύτερη λειτουργία.
Με τη βενζίνη νέας σύνθεσης, αποφεύγεται το σβήσιμο του κινητήρα 
κατά τη μετάβαση από φουλ γκάζι σε ρελαντί (φαινόμενο γνωστό ως 
«Rich-Come-Down Effect»). Έτσι, οι υπερβολικές επανεκκινήσεις του  
κινητήρα ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

■  Καθαρή υπόθεση. Καλά νέα για σας και για το περιβάλλον.
Χάρη στην ομογενή σύνθεση των συστατικών βενζίνης, το καύσιμο STIHL 
MotoMix καίγεται σχεδόν πλήρως και καθαρά – με περιεκτικότητα των καυ-
σαερίων σε CO μειωμένη περίπου κατά 20%, χωρίς αρωματικές ουσίες και 
ολεφίνες, το δυναμικό σχηματισμού όζοντος μειώνεται κατά 30%. Επι-
πλέον, δεν περιέχει σχεδόν καθόλου επιβλαβείς για την υγεία ουσίες 
όπως βενζόλη ή τολουόλη.

 STIHL MotoMix

• Υψηλή	ποιότητα	βενζίνης
• Υψηλής	απόδοσης	λάδι	
• Μπιντόνι	με	πώμα	ασφαλείας
• Μεγάλη	διάρκεια	αποθήκευσης
• Φιλικό	προς	το	χρήστη	και	το	περιβάλλον

 Απαλλαγή από:

•	Λανθασμένη	αναλογία	μείγματος
•	Κακή	ποιότητα	μείγματος
•	Παλαιότητα	μείγματος
•	Βιοαιθανόλη	στο	καύσιμο
Τέρμα στο σβήσιμο του κινητήρα !!!
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Διατίθεται	σε	συσκευασία	3	lt.	&	5	lt.


