®

Max-Chain Kjedesprayfett

®

Max-Chain® anbefales for bruk på kjeder og åpne
gir som har støvete arbeidsforhold. Den har en
spesialutviklet syntetisk smøreteknologi for å gi
kjeder, gir og åpne friksjonsflater en usedvanlig
god beskyttelse selv under fuktige og etsende
forhold. Er et unikt smøremiddel som kleber seg
fast til overflaten med stor styrke. Den er utblandet
i et løsningsmiddel så overflaten tørker hurtigere.
Den kan lettest påføres enten med spray eller med
kost.

Max-Cycle Motorsykkelolje
Max-Cycle® er utviklet spesielt for å gjøre
forholdene i en motorsykkelmotor og dens
gir bedre. Den er anbefalt til både luft og
væskekjølte 4-takts motorer. Den fungerer
optimalt med våt clutch som finnes i motorsykler. Den er laget av utvalgte syntetiske
baseoljer samt Royal Purples egen Synerlec®
teknologi. Max-Cycle® gir en styrke på oljefilmen som helt uten sammenligning er
markedets beste. Den er opp til 400 prosent
sterkere enn andre ledene syntetiske eller
mineralske oljer for motorsykler.

®

Purple Ice Superkjøler for radiatorer
Purple Ice® Superkjøling for radiatorer er et
tilsetningsstoff som gir stor forbedring i kjølingen
på alle typer kjølevæsker og motorer. Den er laget
slik at den setter ned overflatespenningen mellom
kjølemiddelet og overflaten som skal kjøles. Det
blir da en kraftig forbedring av kjølingen i en varm
motor. Produktet beskytter også mot korrosjon,rust
og erosjon. Purple Ice® forhindrer at det danner
seg avleiringer av kalk og andre salter. Den smører
kjølepum pens pakninger. Den er ideell for bruk i
rent vann i forbindelse med racing. Blandes også
sammen med frostvæsker.

®

Royal Purple TCW III 2taktsolje
Royal Purple® TCW III 2taktsolje er anbefalt
for bruk i både ferdigutblandet bensin og
som direkte oljeinjeksjon til 2-takts påhengsmotorer, motorsykkelmotorer, jet skis, motorsager etc. Oljen har en syntetisk rengjøringseffekt som holder tennplugger og eksosportene rene. En olje med ren forbrenning,
laget for å gi maksimal effekt for bruk i
2-takts motorer med separat smørning.
Denne rengjørende effekt samt TCW III
2-taktsoljens lave friksjonskoefficient gir mer
hestekrefter og øket hastighet på 2-taktsmotorene.

®

Max-Gear Helsyntetiske girolje
Max-Gear® er en supersterk GL-5 girolje som er
laget for å beskytte gir mot høye belastninger og gi
maksimal kraftoverføring til hjulene.
Den er bedre enn andre GL-5 giroljer fordi den
forener beste kvalitets syntetiske baseoljer med
Royal Purples egen Synslide® oljetilsetnings
teknologi.

Motorsykkel
PRODUKTER

® Monteringsolje

Max-Tuff

Max-Tuff® Monteringsolje med Synslide®.
Innehar stor filmstyrke, er helsyntisk og er laget
for å brukes når utstyr settes sammen igjen etter
reparasjoner. Derfor unngås metall mot metall
kontakt ved oppstart av motoren.

Forhandler:

Telefon: 32 87 70 77
CanImport AS - postboks 103 - 3051 Mjøndalen

Innvendig motorvask

Forurensninger i oljesystemet kan bygge seg opp over
tid og lage avleiringer som begrenser oljesirkulasjon
utover hele motorens smøresystem.
Det vil redusere kompresjonen, øke
oljeforbruket og forårsake mange
andre oljerelaterte problemer.
QMI Innvendig motorvask fjerner avleiringer og forhindrer at det oppstår
problemer. Den inneholder ingen
aggressive stoffer som kan angri pe
pakninger og tetninger.

Motorsykkel metallbehandling med PTFE

Motorsykkelmotorer gir stor utfordring
til motoroljen. Høye turtall og varme
motorer krever bedre beskyttelse
enn hva selv de mest avanserte
motoroljer kan gi.
QMI Motorsykkelbehandling gir
denne beskyttelsen. Kan brukes på
våt clutch.

Småmotorbehandling med PTFE

Små 2-takts motorer uten oljesump har spesielt behov
for god beskyttelse fra friksjon. Lagring utenom sesongen
medfører korrosjon. Treg start samt dårlig tomgang er et
gjengs problem for denne type motorer.
QMI’s PTFE beskyttelse gir mange fordeler til disse hurtiggående motorene. Tas inn igjennom luftinntaket.

Girbehandling med PTFE

Den økende etterspørsel etter energibesparende giroljer
med lavere viskositet, gir også mindre beskyttelse for
friksjonsflaten, noe som igjen ofte resulterer i økt slitasje.
QMI’s PTFE metallbehandling gir økt beskyttelse, da den
reduserer varmegang, friksjon og slitasje. Dette gir bedre
ytelse og lengre liv for giret.

www.qmi.no

Drivstoff-forbedrer

Dagens high-tech, hurtiggående motorer,
med små toleranser har en tendens til
at avleiringer fra drivstoffet kan skape
motorproblemer.
QMI Drivstoff-forbedrer smører, fjerner
avleiringer og forbedrer forbrenningen på
en enkel og rimelig måte. Inneholder ikke
isopropanol, etanol eller metanol.

Lekkasjestopper

QMI LEKKASJESTOPPER løser problemet, da den hurtig
stopper lekkasjen ved å mykgjøre og øke pakningen
(ca. 3%) til lekkasjen stopper. Laget for bruk i alle typer
oljer og utstyr, den vil bli et velkomment verktøy for
stopping av oljelekkasjer.
Den fornyer og mykgjør pakningen, samtidig som at
den ikke inneholder klor eller aromatiske stoffer, som vil
kunne skade pakningene over tid.
Laget for bruk i alle typer forbrenningsmotorer, automatkasser, girkasser, kardanger, servostyringer, hydraulisk
utstyr, kompressorer, pumper, propell systemer og annet
utstyr.

SuperPolish med PTFE

QMI SUPER POLISH med PTFE er laget for å beskytte
overflaten optimalt, med en hard og speilaktig overflate.
Denne overflaten beskytter mot oksidasjon, ultrafiolette
stråler og smuss. PTFE er et kjemisk stoff som er
upåvirkelig av de fleste andre kjemikalier og beskytter
mot korrosjon, vei-salter, insekter og misfarging fra sollys.
Denne spesielle polish har hele 5.000 partikler PTFE i
hver kvadrat tomme.
Formulert med spesielle katalysatorer som rengjør
overflaten og gjør at den lett kan påføres for hånd, uten
bruk av poleringsmaskin.
Varer lenger enn vanlige poleringsmidler.

“Omtrent 80 % av motorens slitasje
skjer ved oppstart”

Full Throttle Rider Moto produktspekter gir
deg den absolutte høyeste kvalitet til beskyttelse av din motorsykkel og utstyr.
Produktet har vært i bruk siden 1990 og har
bevist at det beskytter din motorsykkel
på den aller beste måten, både på
utsiden og innsiden.

MotoGlide
MotoGlide Motorsykkelbehandling fester
QMI PTFE på metalloverflaten og reduserer
friksjon, varmegang og motorslitasje.
Laget spesielt for dagens høytytende
motorsykkelmotorer.
Gjenta hver 20,000 km., eller en gang i året.

MotoFlow
Hurtigvirkende og meget effektiv. Du kan merke
forbedringene med en gang du starter opp
motoren!
Denne “engangs behandling” gjør følgende:
Øker effekten, beskytter mot karbon belegg,
fjerner vann og kondens samt øker oktan.
Reduserer også skadelige utsli pp og smører
hele systemet inkludert øvre del av sylinder og
ventiler.

MotoGlow
Denne hyperblanke polish m/PTFE inneholder
en eksklusiv formulering som gir høy glans
og lett renhold. Det beste produkt for tank,
skjermer, hjelm og krom.
Gir en dyp glans som gir langtidsbeskyttelse
og beskytter mot elementene. Vil ikke blekne
eller gulne og gir UV beskyttelse.

