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RIDE MORE  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΔΗΓΗΣΤΕ 
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ΜΑΡΚΑ

The UltraFlex™ Solution
PETRONAS Sprinta with UltraFlex™ technology is engineered with a specific formulation that enhances 
oil stability to protect from damaging effects of thermic and mechanical stress typical of this application 
(high rpm, high temperature).

The unique UltraFlex™ technology maintains the high performance of the engine while protecting the 
mechanical parts increasing reliability. 

How UltraFlex™ works
PETRONAS Sprinta with UltraFlex™ is formulated to ensure the engine oil performance throughout the oil drain interval. 

The mechanical cut of the lubricant contributes to the reduction of the viscosity which can affect the protection of the mechanical parts while 
the high temperatures cause the creation of carbon deposits that can reduce the performance of the engine. 

In addition, the UltraFlex™ technology protects the transmission gears preventing wear and is compatible with the friction materials of the 
wet clutches.

with UltraFlex™ technology resists bike stress for a 
longer bike life.

Cleanliness  Rating

Up to  55% cleaner
Up to  41% better

DEPOSIT CONTROL TEST OIL FILM STRENGTH TEST

Up to 55% better in deposit control
PETRONAS Sprinta F900 outperforms conventional oil in deposit con-
trol by up to 55% avoiding loss of performance. Up to 41% more superior in oil film strength

PETRONAS Sprinta F900 outperforms the industry limit on oil film stren-
gth by up to 41%, ensuring oil stability to reduce rattling noise in bikes.

Source: Independent laboratory test, conducted using PETRONAS Sprinta F900.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΛΑΔΙ

ΟΡΙΟ 
ΚΛΑΔΟΥ

SPRINTA
F900

SPRINTA
F900Βελτιώνει τη 

σταθερότητα του λαδιου

Η λύση UltraFlex™
Το PETRONAS Sprinta με τεχνολογία UltraFlex™ παρασκευάζεται με ειδική σύνθεση που βελτιώνει τη 
σταθερότητα του λιπαντικού, με σκοπό την προστασία από τις καταστρεπτικές επιπτώσεις των θερμικών και 
μηχανικών καταπονήσεων που συναντώνται συχνά (υψηλές στροφές, υψηλή θερμοκρασία).

Η μοναδική τεχνολογία UltraFlex™ διατηρεί τις υψηλές επιδόσεις του κινητήρα προστατεύοντας παράλληλα 
τα μηχανικά μέρη, βελτιώνοντας την αξιοπιστία. 

Με την τεχνολογία UltraFlex™ παρουσιάζεται αντοχή στην 
καταπόνηση της μοτοσικλέτας εξασφαλίζοντας  μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής.

Αξιολόγηση  καθαριότητας

Έως και  55% 
πιο καθαρό

ΔΟΚΙΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ

Έως και  41% καλύτερο

ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΜ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ

Έως και 55% καλύτερο ως προς τον έλεγχο επικαθίσεων
Το PETRONAS Sprinta F900 έχει έως και 55% καλύτερα αποτελέσματα 
από τα συμβατικά λιπαντικά ως προς τον έλεγχο επικαθίσεων, 
αποτρέποντας ενδεχόμενη μείωση των επιδόσεων.

Έως και 41% μεγαλύτερη αντοχή του φιλμ λιπαντικού
Το PETRONAS Sprinta F900 ξεπερνά έως και 41% το όριο ως προς την 
αντοχή του φιλμ λιπαντικού, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του,  με 
σκοπό τη μείωση του κροταλίσματος στις μοτοσικλέτες.

Πηγή: Ανεξάρτητη εργαστηριακή δοκιμή, η οποία διεξήχθη με χρήση του PETRONAS Sprinta F900.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία UltraFlex™
Το PETRONAS Sprinta με τεχνολογία UltraFlex™ σχεδιάστηκε για να εξασφαλίζει υψηλή απόδοση λιπαντικού κινητήρα καθ΄ όλο το διάστημα 
αλλαγής λιπαντικού λιπαντικού. 

Η διάτμηση του λιπαντικού συμβάλλει στη μείωση του ιξώδους, που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την προστασία των μηχανικών μερών, 
ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν τη δημιουργία επικαθίσεων άνθρακα, που ενδέχεται να μειώσουν τις επιδόσεις του κινητήρα. 

Επιπλέον, η τεχνολογία UltraFlex™ προστατεύει τα γρανάζια του κιβωτίου, αποτρέποντας την φθορά, και είναι συμβατή με τα υλικά τριβής 
των εμβαπτιζόμενων συμπλεκτών.

High Temperature High Shear 
(ιξώδες σε cP στους 150 °C)
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T100

DESCRIPTION AND APPLICATIONS  

PETRONAS Sprinta T100 delivers improved performance and engine protection that outperforms the conventional two-stroke lubricants. This helps to deliver 
better rides, giving your bike a longer life. 

PETRONAS Sprinta T100 is suitable for all types of 2-Stroke gasoline motorcycle engines especially for older generation engines.
It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers  
operating under normal to severe riding conditions.  

FEATURES AND BENEFITS

Improved oil film strength ensuring efficient protection and reliability at high temperature and RPMs, delivering improved acceleration.
Reliable detergency control to eliminate damaging deposits, protecting engines against exhaust system blocking.
Advanced mixing with leaded and unleaded petrol.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Το PETRONAS Sprinta T100 παρέχει βελτιωμένη απόδοση και προστασία του κινητήρα, η οποία ξεπερνά τα συμβατικά λιπαντικά δίχρονων κινητήρων. 
Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας. 

Το PETRONAS Sprinta T100 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δίχρονων βενζινοκινητήρων μοτοσικλετών, ειδικά για κινητήρες παλαιότερης γενιάς. 
Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές 
έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Η βελτιωμένη αντοχή του φιλμ λιπαντικού εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία και αξιοπιστία σε υψηλές θερμοκρασίες και στροφές, παρέχοντας 
καλύτερη επιτάχυνση.
Ο αξιόπιστος έλεγχος καθαρότητας εξαλείφει τις καταστρεπτικές επικαθίσεις και προστατεύει τους κινητήρες από το φράξιμο του συστήματος εξάτμισης.
Προηγμένη ανάμιξη με μολυβδούχο και αμόλυβδη βενζίνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ       

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

       

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2041

JASO FB Perf. - API TB 
ISO-L-EGB

Mineral

5L - 1L
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T900T500

DESCRIPTION AND APPLICATIONS  

PETRONAS Sprinta T500 is specially formulated with balanced synthetic fluids with premium esters and optimum performance  
low-ash technology to enable extreme and demanding riding conditions. It delivers advanced performance and engine protection  
that outperforms the conventional two-stroke lubricants. This helps to deliver better rides, giving your bike a longer life. 

PETRONAS Sprinta T500 is suitable for all types of 2-Stroke gasoline motorcycle engines especially for newer generation engines  
with carburetor, electronic fuel injector (EPF) and direct fuel injector (DFI), from racing, endurance, motocross, go-carts, on-road  
and even off-road riding conditions. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating 
under normal to severe riding conditions. 

FEATURES AND BENEFITS

Advanced oil film strength ensuring efficient protection and reliability at high temperature and RPMs, delivering improved acceleration.
Advanced detergency control to eliminate damaging deposits, protecting engines against exhaust system blocking.
Low-ash technology effectively reduce pre-ignition and catalyst deterioration, helps delivering advanced engine efficiency and power.
Optimum clean and efficient burning produces extremely low exhaust smoke.
Advanced mixing with leaded and unleaded petrol.

DESCRIPTION AND APPLICATIONS  

PETRONAS Sprinta T900 is specially formulated with balanced synthetic fluids with premium esters and optimum performance  
low-ash technology to enable extreme and demanding riding conditions. It delivers exceptional performance and engine protection  
that outperforms the conventional two-stroke lubricants. This helps to deliver better rides, giving your bike a longer life. 

PETRONAS Sprinta T900 is suitable for all types of 2-Stroke gasoline motorcycle engines especially for newer generation engines  
with carburetor, electronic fuel injector (EPF) and direct fuel injector (DFI), from racing, endurance, motocross, go-carts, on-road  
and even off-road riding conditions. It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating 
under normal to severe riding conditions. 

FEATURES AND BENEFITS

Exceptional oil film strength ensuring efficient protection and ultimate lubrication at high temperature and RPMs, delivering  
improved acceleration.
Exceptional protection against ring-sticking and engine seizure, helps prolong engine life.
Exceptional detergency control to eliminate damaging deposits, protecting engines against exhaust system blocking.
Low-ash technology effectively reduce pre-ignition and catalyst deterioration, helps delivering exceptional engine efficiency and power.
Optimum clean and efficient burning produces extremely low exhaust smoke.
Exceptional cold temperature performance.
Exceptional mixing with leaded and unleaded petrol.

2042

Semi-Synth

60L - 1L

JASO FC - API TC 
ISO-L-EGC - TISI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Το PETRONAS Sprinta T500 είναι ειδικά σχεδιασμένο με ισορροπημένα συνθετικά πρόσθετα με εστέρες κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογία χαμηλής περιεκτικότητας 
σε τέφρα βέλτιστης απόδοσης, για να είναι δυνατή η οδήγηση σε ακραίες και απαιτητικές συνθήκες. Παρέχει προηγμένη απόδοση και προστασία του κινητήρα, η οποία 
ξεπερνά τα συμβατικά λιπαντικά για δίχρονους κινητήρες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας. 

Το PETRONAS Sprinta T500 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δίχρονων βενζινοκινητήρων μοτοσικλετών, ειδικά για κινητήρες νεότερης γενιάς με καρμπυρατέρ, 
μπεκ ηλεκτρονικού ψεκασμού (EPF) και μπεκ άμεσου ψεκασμού (DFI), σε αγωνιστικές συνθήκες οδήγησης, συνθήκες αντοχής, motocross, go-cart, on-road ακόμα και 
off-road. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και 
αντίξοες συνθήκες οδήγησης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Η προηγμένη αντοχή του φιλμ λιπαντικού εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία και αξιοπιστία σε υψηλές θερμοκρασίες και στροφές, παρέχοντας καλύτερη 
επιτάχυνση.
Ο προηγμένος έλεγχος καθαρότητας εξαλείφει τις καταστρεπτικές επικαθίσεις και προστατεύει τους κινητήρες από το φράξιμο του συστήματος εξάτμισης.
Η τεχνολογία χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα μειώνει αποτελεσματικά την προανάφλεξη και τη φθορά του καταλύτη, εξασφαλίζοντας προηγμένη απόδοση και ισχύ 
για τον κινητήρα.
Ο βέλτιστος καθαρισμός και η αποτελεσματική καύση παράγει ελάχιστα καυσαέρια.
Προηγμένη ανάμιξη με μολυβδούχο και αμόλυβδη βενζίνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Το PETRONAS Sprinta T900 είναι ειδικά σχεδιασμένο με ισορροπημένα συνθετικά πρόσθετα με εστέρες κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογία χαμηλής περιεκτικότητας 
σε τέφρα βέλτιστης απόδοσης, για να είναι δυνατή η οδήγηση σε ακραίες και απαιτητικές συνθήκες. Παρέχει εξαιρετική απόδοση και προστασία του κινητήρα, η οποία 
ξεπερνά τα συμβατικά λιπαντικά για δίχρονους κινητήρες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας. 

Το PETRONAS Sprinta T900 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δίχρονων βενζινοκινητήρων μοτοσικλετών, ειδικά για κινητήρες νεότερης γενιάς με καρμπυρατέρ, 
μπεκ ηλεκτρονικού ψεκασμού (EPF) και μπεκ άμεσου ψεκασμού (DFI), σε αγωνιστικές συνθήκες οδήγησης, συνθήκες αντοχής, motocross, go-cart, on-road ακόμα και 
off-road. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και 
αντίξοες συνθήκες οδήγησης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Η εξαιρετική αντοχή του φιλμ λιπαντικού εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία και άριστη λίπανση σε υψηλές θερμοκρασίες και στροφές, παρέχοντας καλύτερη 
επιτάχυνση.
Η εξαιρετική προστασία από το κόλλημα των ελατηρίων και του κινητήρα συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα.
Ο εξαιρετικός έλεγχος καθαρότητας εξαλείφει τις καταστρεπτικές επικαθίσεις και προστατεύει τους κινητήρες από το φράξιμο του συστήματος εξάτμισης.
Η τεχνολογία χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα μειώνει αποτελεσματικά την προανάφλεξη και τη φθορά του καταλύτη, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση και ισχύ 
για τον κινητήρα.
Ο βέλτιστος καθαρισμός και η αποτελεσματική καύση παράγει ελάχιστα καυσαέρια.
Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Εξαιρετική ανάμιξη με μολυβδούχο και αμόλυβδη βενζίνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ       

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

       

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2043

JASO FC - API TC 
ISO-L-EGC - TISI

Fully-Synth

1L

ΚΩΔΙΚΟΣ       

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

       

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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F100

DESCRIPTION AND APPLICATIONS  

PETRONAS Sprinta F100 is formulated to provide reliable protection for engine contact surfaces.

PETRONAS Sprinta F100 is suitable for older types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines. It is suitable for motorcycles manufactured by leading 
Japanese, European and American manufacturers.  

FEATURES AND BENEFITS

Improved engine protection.
Provides improved engine, gear & clutch protection, helps to prolong component life.

2045

JASO MA Perf. 
API SG

JASO MA Perf. 
API SG

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Το PETRONAS Sprinta F100 σχεδιάστηκε για να παρέχει αξιόπιστη προστασία στον κινητήρα.

Το PETRONAS Sprinta F100 είναι κατάλληλο για παλαιότερους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων μοτοσικλετών. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες 
από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Βελτιωμένη προστασία κινητήρα.
Παρέχει βελτιωμένη προστασία του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και του συμπλέκτη, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ

SAE       

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

SAE       

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2044

15W-40  

Mineral

60L

Mineral

20W-50  

60L
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F500F500

DESCRIPTION AND APPLICATIONS  

PETRONAS Sprinta F500 15W-50 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused  
by high shear and high temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F500 15W-50 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes.  
It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal  
to severe riding conditions.   

FEATURES AND BENEFITS

Advanced control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Advanced oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
Provides advanced engine, gear & clutch protection.
Keeps oil stay-in-grade for longer.

DESCRIPTION AND APPLICATIONS  

PETRONAS Sprinta F500 10W-40 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and 
high temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F500 10W-40 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes.  
It is suitable for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding 
conditions.   

FEATURES AND BENEFITS

Advanced control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Advanced oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering advanced drivability.
Provides advanced engine, gear & clutch protection.

2046

Semi-Synth

15W-50

60L - 1L

JASO MA2 - API SL

2047

JASO MA2 - API SL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Το PETRONAS Sprinta F500 15W-50 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlexTM που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην καταπόνηση της 
μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα 
σας.

Το PETRONAS Sprinta F500 15W-50 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών. Είναι κατάλληλο 
για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Ο προηγμένος έλεγχος συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
Η προηγμένη αντοχή στην οξείδωση και η χαμηλή πτητικότητα παρέχουν μεγαλύτερο διάστημα αλλαγής λιπαντικού.
Παρέχει προηγμένη προστασία του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και του συμπλέκτη.
Διατηρεί τη λειτουργία του λιπαντικού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Το PETRONAS Sprinta F500 10W-40 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlexTM που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην καταπόνηση της 
μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα 
σας.

Το PETRONAS Sprinta F500 10W-40 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών. Είναι κατάλληλο 
για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Ο προηγμένος έλεγχος συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
Η προηγμένη αντοχή στην οξείδωση και η χαμηλή πτητικότητα παρέχουν μεγαλύτερο διάστημα αλλαγής λιπαντικού.
Συμβάλλει στην εξάλειψη της ολίσθησης του συμπλέκτη και βελτιώνει την απόδοση του, παρέχοντας προηγμένη οδήγηση.
Παρέχει προηγμένη προστασία του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και του συμπλέκτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ       

    SAE  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10W-40

Semi-Synth

API 60L/4L/1L

ΚΩΔΙΚΟΣ       

    SAE  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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F900F700 E

DESCRIPTION AND APPLICATIONS  

PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and 
high temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life. This light viscosity formula delivers fuel economy and meets Honda 
HMEOC requirements.

PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes including the latest 
generation 4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SL lubricants. It is suitable 
for motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.   

FEATURES AND BENEFITS

Excellent oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
Excellent control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Provides improved fuel economy.
Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering excellent drivability.
Provides excellent engine, gear & clutch protection.
HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Concept for Fuel Saving)

DESCRIPTION AND APPLICATIONS  

PETRONAS Sprinta F900 10W-50 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high 
temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F900 10W-50 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes especially for high performance 
4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SN lubricants. It is suitable for 
motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.  

FEATURES AND BENEFITS

Exceptional oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
Exceptional control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Exceptional oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
Exceptional engine, gear & clutch protection, under severe riding conditions.
Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering exceptional drivability.
Synthetic technology base fluid enabling wide temperature operation, delivering protection at start-up and effectively lubricates  
under high temperature.

2049

10W-50

JASO MA2 - API SN

2048

JASO MA2 - API SL 
HMEOC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Το PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlexTM που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην 
καταπόνηση της μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και την υψηλή θερμοκρασία. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας. Η συγκεκριμένη σύνθεση παρέχει εξοικονόμηση καυσίμου και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις HMEOC της Honda.

Το PETRONAS Sprinta F700 E 10W-30 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών, 
συμπεριλαμβανομένων των τετράχρονων κινητήρων μοτοσικλετών τελευταίας γενιάς. Επίσης, είναι κατάλληλο για φορητούς κινητήρες που απαιτούν λιπαντικά 
JASO MA2 ή MA, API SL. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό 
κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Η άριστη αντοχή του φιλμ λιπαντικού προστατεύει από την καταπόνηση, παρέχοντας άριστη απόδοση της μοτοσικλέτας, και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.
Ο άψογος έλεγχος της συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
Παρέχει τη μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου.
Συμβάλλει στην εξάλειψη της ολίσθησης του συμπλέκτη και βελτιώνει την απόδοση του συμπλέκτη, παρέχοντας προηγμένη οδήγηση.
Παρέχει άριστη προστασία στον κινητήρα, στο κιβώτιο ταχυτήτων και στον συμπλέκτη.
HMEOC (High Quality Motorcycle Engine Oil Concept for Fuel Saving, Σύνθεση λιπαντικού κινητήρα μοτοσικλέτας υψηλής ποιότητας για εξοικονόμηση καυσίμου)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Το PETRONAS Sprinta F900 10W-50 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlexTM που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην καταπόνηση της 
μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα 
σας.

Το PETRONAS Sprinta F900 10W-50 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών, ειδικά για 
τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων. Επίσης, είναι κατάλληλο για φορητούς κινητήρες που απαιτούν λιπαντικά JASO MA2 ή MA, API SN. Είναι κατάλληλο 
για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Η εξαιρετική αντοχή του φιλμ λιπαντικού προστατεύει από την καταπόνηση σε διατμητικές τάσεις, παρέχοντας άριστη ανταπόκριση της μοτοσικλέτας, και παρατείνει τη διάρκεια 
ζωής της.
Ο εξαιρετικός έλεγχος συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
Η εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και η χαμηλή πτητικότητα παρέχουν παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λιπαντικού.
Εξαιρετική προστασία του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και του συμπλέκτη σε αντίξοες συνθήκες οδήγησης.
Συμβάλλει στην εξάλειψη της ολίσθησης του συμπλέκτη και βελτιώνει την απόδοση του συμπλέκτη, παρέχοντας εξαιρετική οδήγηση.
Η συνθετική σύσταση του λιπαντικού επιτρέπει τη λειτουργία σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, παρέχοντας προστασία κατά την εκκίνηση, και λιπαίνει αποτελεσματικά υπό υψηλή 
θερμοκρασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ       

    SAE  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Fully Synth

ACEA 60L / 1L

ΚΩΔΙΚΟΣ       

    SAE  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Semi-Synth

60L - 1L

10W-30
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DESCRIPTION AND APPLICATIONS  

PETRONAS Sprinta F900 10W-40 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high 
temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F900 10W-40 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes especially for high performance 
4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SN lubricants. It is suitable for 
motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions. 

FEATURES AND BENEFITS

Exceptional oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
Exceptional control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Exceptional oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering exceptional drivability.
Provides exceptional engine, gear & clutch protection.
Synthetic technology base fluid enabling wide temperature operation, delivering protection at start-up and effectively lubricates under high 
temperature.

DESCRIPTION AND APPLICATIONS  

PETRONAS Sprinta F900 5W-40 is formulated with UltraFlexTM technology that enhance oil stability to resist bike stress caused by high shear and high 
temperature. This helps to deliver better ride, giving your bike a longer life.

PETRONAS Sprinta F900 5W-40 is suitable for all types of 4-Stroke gasoline motorcycle engines, clutches and gear boxes especially for high performance 
4-Stroke motorcycle engines. Also suitable for portable power equipment engines requiring JASO MA2 or MA, API SN lubricants. It is suitable for 
motorcycles manufactured by leading Japanese, European and American manufacturers operating under normal to severe riding conditions.  

FEATURES AND BENEFITS

Exceptional oil film strength to withstand shear stress, delivering excellent bike responsiveness and gives your bike a longer life.
Exceptional control in deposit build ups especially under high operating temperature, helps maintaining bike power.
Exceptional oxidation resistance and low volatility, providing potential extended drainage interval.
Helps eliminate clutch slippage and enhances clutch performance, delivering exceptional drivability.
Provides exceptional engine, gear & clutch protection.
Synthetic technology base fluid enabling exceptional performance in extreme riding – oil flows fast and remains fluid,  
delivering protection for all variations of temperatures.

2052

200L - 60L - 1L

5W-40

JASO MA2 - API SN

2051

10W-40

JASO MA2 - API SN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Το PETRONAS Sprinta F900 10W-40 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlexTM που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην 
καταπόνηση της μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής στην μοτοσικλέτα σας. 

Το PETRONAS Sprinta F900 10W-40 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών, 
ειδικά για τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων. Επίσης, είναι κατάλληλο για φορητούς κινητήρες που απαιτούν λιπαντικά JASO MA2 
ή MA, API SN. Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό 
κανονικές έως και αντίξοες συνθήκες οδήγησης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Η εξαιρετική αντοχή του φιλμ λιπαντικού προστατεύει από την καταπόνηση σε διατμητικές τάσεις, παρέχοντας άριστη ανταπόκριση της μοτοσικλέτας, και 
παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.
Ο εξαιρετικός έλεγχος συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
Η εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και η χαμηλή πτητικότητα παρέχουν παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λιπαντικού.
Συμβάλλει στην εξάλειψη της ολίσθησης του συμπλέκτη και βελτιώνει την απόδοση του συμπλέκτη, παρέχοντας εξαιρετική οδήγηση.
Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα, στα γρανάζια και στον συμπλέκτη.
Η συνθετική σύσταση του λιπαντικού επιτρέπει τη λειτουργία σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, παρέχοντας προστασία κατά την εκκίνηση, και λιπαίνει 
αποτελεσματικά υπό υψηλή θερμοκρασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Το PETRONAS Sprinta F900 5W-40 διαθέτει την τεχνολογία UltraFlexTM που βελτιώνει τη σταθερότητα του λιπαντικού, για να παρουσιάζει αντοχή στην καταπόνηση 
της μοτοσικλέτας η οποία οφείλεται στις υψηλές διατμητικές τάσεις και θερμοκρασίες. Εξασφαλίζει έτσι ποιοτικότερες διαδρομές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην 
μοτοσικλέτα σας.

Το PETRONAS Sprinta F900 5W-40 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους τετράχρονων βενζινοκινητήρων, συμπλέκτες και κιβώτια ταχυτήτων μοτοσικλετών, ειδικά 
για τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων. Επίσης, είναι κατάλληλο για φορητούς κινητήρες που απαιτούν λιπαντικά JASO MA2 ή MA, API SN. 
Είναι κατάλληλο για μοτοσικλέτες από κορυφαίους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές, οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως και αντίξοες 
συνθήκες οδήγησης.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Η εξαιρετική αντοχή του φιλμ λιπαντικού προστατεύει από την καταπόνηση σε διατμητικές τάσεις, παρέχοντας άριστη ανταπόκριση της μοτοσικλέτας, και παρατείνει τη 
διάρκεια ζωής της.
Ο εξαιρετικός έλεγχος συσσώρευσης επικαθίσεων, ιδίως σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ισχύος της μοτοσικλέτας.
Η εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και η χαμηλή πτητικότητα παρέχουν παρατεταμένο διάστημα αλλαγής λιπαντικού.
Συμβάλλει στην εξάλειψη της ολίσθησης του συμπλέκτη και βελτιώνει την απόδοση του συμπλέκτη, παρέχοντας εξαιρετική οδήγηση.
Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα, στα γρανάζια και στον συμπλέκτη.
Η συνθετική σύσταση του λιπαντικού εξασφαλίζει εξαιρετικές επιδόσεις σε ακραίες συνθήκες οδήγησης – το λιπαντικό ρέει γρήγορα και παραμένει ρευστό, παρέχοντας 
προστασία ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ       

    SAE  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Fully Synth

API 60L/4L/1L

ΚΩΔΙΚΟΣ       

    SAE  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Fully Synth
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