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Pelumas Mesin Bensin 4 Tak

ENDURO 4T 20W-50

MINYAK LUMAS MESIN MOTOR 4 TAK DENGAN KEKENTALAN GANDA (MULTIGRADE)

DESKRIPSI PRODUK

ENDURO 4T 20W-50 adalah minyak lumas motor 4 tak berkualitas tinggi dengan aroma yang
khas, memiliki kekentalan ganda (multigrade) sehingga pelumas mudah bersirkulasi pada
temperatur rendah dan memberikan perlindungan optimal terhadap keausan komponen mesin
pada suhu dan kecepatan tinggi. Selain itu, ENDURO 4T 20W-50 tidak menyebabkan slip pada
kopling. Mutu pelumas ENDURO 4T 20W-50 memiliki standar mutu JASO MA dan juga
memenuhi standar mutu internasional API SJ.
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KEMAMPUAN KERJA

Pelumas ENDURO 4T 20W-50 memenuhi spesifikasi Japanese Automobile Standard
Organization (JASO) untuk tingkatan mutu JASO-MA dan juga memiliki tingkatan mutu
internasional untuk pelumas mesin bensin dengan standar mutu API SJ.

KEUNGGULAN

- Memiliki kekentalan yang sangat stabil pada temperatur rendah dan tinggi.
- Tidak menyebabkan slip pada kopling.
- Tidak mudah teroksidasi dan terdegredasi oleh radiasi panas dari mesin.
- Menjaga kebersihan mesin serta mencegah terbentuknya deposit pada piston.
- Melindungi mesin dari korosi dan menjaga komponen mesin dari keausan.
- Memberikan proteksi yang lebih baik bagi mesin-mesin yang beroperasi dengan
akselerasi sangat tinggi.
- Mampu meningkatkan akselerasi dengan sangat prima, sehingga motor dapat melaju
dengan lebih cepat.
- Suara mesin lebih halus dan bekerja dengan lebih sempurna serta gesekan pada
transmisi dapat diminimalisir secara optimal.
- Komponen vital motor utamanya kopling dan rangkaian gear pada transmisi lebih awet
dan tahan lebih lama.
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PENGGUNAAN YANG DISARANKAN
ENDURO 4T 20W-50 sangat cocok untuk mesin sepeda motor 4 tak seperti Honda, Suzuki,
Kawasaki, Yamaha dan lainnya. Cocok pula untuk motor 4 tak buatan Cina dan Korea Selatan.
Pastikan ENDURO 4T pelumas terbaik bagi performa motor kesayangan anda.

ENDURO 4T 20W-50 adalah minyak lumas motor 4 tak berkualitas tinggi dengan aroma yang
khas, memiliki kekentalan ganda (multigrade) sehingga pelumas mudah bersirkulasi pada
temperatur rendah dan memberikan perlindungan optimal terhadap keausan komponen mesin
pada suhu dan kecepatan tinggi. Selain itu, ENDURO 4T 20W-50 tidak menyebabkan slip pada
kopling. Mutu pelumas ENDURO 4T 20W-50 memiliki standar mutu JASO MA dan juga
memenuhi standar mutu internasional API SJ.

KEMAMPUAN KERJA

Pelumas ENDURO 4T 20W-50 memenuhi spesifikasi Japanese Automobile Standard
Organization (JASO) untuk tingkatan mutu JASO-MA dan juga memiliki tingkatan mutu
internasional untuk pelumas mesin bensin dengan standar mutu API SJ.

KEUNGGULAN

- Memiliki kekentalan yang sangat stabil pada temperatur rendah dan tinggi.
- Tidak menyebabkan slip pada kopling.

3/4

Pelumas Mesin Bensin 4 Tak
Written by William Suryajaya
Wednesday, 15 December 2010 11:02 - Last Updated Sunday, 19 December 2010 15:34

- Tidak mudah teroksidasi dan terdegredasi oleh radiasi panas dari mesin.
- Menjaga kebersihan mesin serta mencegah terbentuknya deposit pada piston.
- Melindungi mesin dari korosi dan menjaga komponen mesin dari keausan.
- Memberikan proteksi yang lebih baik bagi mesin-mesin yang beroperasi dengan
akselerasi sangat tinggi.
- Mampu meningkatkan akselerasi dengan sangat prima, sehingga motor dapat melaju
dengan lebih cepat.
- Suara mesin lebih halus dan bekerja dengan lebih sempurna serta gesekan pada
transmisi dapat diminimalisir secara optimal.
- Komponen vital motor utamanya kopling dan rangkaian gear pada transmisi lebih awet
dan tahan lebih lama.
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