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PaRa tER mais dE 160 anos
dE EstRada PERCoRRida, tEm QUE tER 

mUita QUalidadE E dEtERminaÇÃo

PRODUTO USO QUalidadE Jaso aPi iso

800 2T FACTORY LINE
OFF ROAD

MISTURA PRÉVIA
100% SINTÉTICO

ESTERCore® aCIma daS NOrmaS exISTeNTeS

800 2T FACTORY LINE
ROAD RACING MISTURA PRÉVIA

bIO 2T MISTURA PRÉVIA +
INJEÇÃO DE ÓLEO

100% SINTÉTICO /
ÉSTer / BIOdeGradÁVeL FG TC ISO-L-eGC

710 2T MISTURA PRÉVIA +
INJEÇÃO DE ÓLEO 100% SINTÉTICO / ÉSTer Fd TC ISO-L-eGd

510 2T MISTURA PRÉVIA +
INJEÇÃO DE ÓLEO TeCHNOSYNTHeSe Fd TC ISO-L-eGd

100 2T MISTURA PRÉVIA +
INJEÇÃO DE ÓLEO mINeraL FB TC -
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PRODUTO SAe QUalidadE Jaso aPi

300V FACTORY LINE
ROAD RACING

5W30

5W40

10W40

15W50

100% SINTÉTICO
ESTERCore®

aCIma daS NOrmaS
exISTeNTeS

aCIma daS NOrmaS
exISTeNTeS

300V FACTORY LINE
OFF ROAD

5W40

15W60
100% SINTÉTICO

ESTERCore®
aCIma daS NOrmaS

exISTeNTeS
aCIma daS NOrmaS

exISTeNTeS

7100

5W40

10W30

10W40

10W50

10W60

15W50

20W50

100% SINTÉTICO / ÉSTer ma2 SN

5100

10W30

10W40

10W50

15W50

TeCHNOSYNTHeSe / ÉSTer ma2 Sm

5000 10W40 HC - TeCH ma2 SL

3000

10W30

10W40

20W50

mINeraL ma2 SL
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histÓRia

Mais de um século e meio 
depois de sua criação, a 
MOTUL continua sendo 
líder no setor.

A marca MOTUL tem pre-
sença internacional e se 
estende pela Europa, 
Américas e Ásia-Pacífico.

Fundada em 1853, a MOTUL 
foi criada com a visão do desenvolvimento e distribuição de 
lubrificantes da mais alta qualidade. Lançada em Nova York como 
Swan & Finch Company, uma subsidiária da Standard Oil, de Nova 
Jersey, a MOTUL avançou para o mercado europeu.

Com mais de 160 anos de sua inauguração, a MOTUL tem suas 
fronteiras tecnológicas constantemente ampliadas para lançar 
produtos que atendam às intensas demandas de lubrificantes 
automotivos e industriais. 

A MOTUL é pioneira na pesquisa no desenvolvimento de lubrificantes 
de alta tecnologia e sua tradição de inovação é constantemente 
reforçada. 

Apoiada por uma rede mundial de pesquisas e instalações de 
produção, a MOTUL forjou seu protagonismo ao redor do mundo.

A MOTUL é hoje uma referência de confiança, tecnologia e qualidade.

PRodUto Uso QUalidadE Jaso aPi iso

800 2T FaCTOrY LINe
OFF rOad mISTUra PrÉVIa

100% SINTÉTICO
ESTERCORE® ACIMA DAS NORMAS ExISTENTES

800 2T FaCTOrY LINe
rOad raCING mISTUra PrÉVIa

BIO 2T mISTUra PrÉVIa +
INJeÇÃO de ÓLeO

100% SINTÉTICO /
ÉSTER / bIODEGRADÁVEL FG TC ISO-L-EGC

710 2T mISTUra PrÉVIa +
INJeÇÃO de ÓLeO 100% SINTÉTICO / ÉSTER FD TC ISO-L-EGD

510 2T mISTUra PrÉVIa +
INJeÇÃO de ÓLeO TECHNOSYNTHESE FD TC ISO-L-EGD

100 2T mISTUra PrÉVIa +
INJeÇÃO de ÓLeO MINERAL Fb TC -
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PRodUto saE QUALIDADe JASO API

300V FaCTOrY LINe
rOad raCING

5W30
5W40

10W40
15W50

100% SINTÉTICO
ESTERCORE® ACIMA DAS NORMAS ExISTENTES ACIMA DAS NORMAS ExISTENTES

300V FaCTOrY LINe
OFF rOad

5W40
15W60

100% SINTÉTICO
ESTERCORE® ACIMA DAS NORMAS ExISTENTES ACIMA DAS NORMAS ExISTENTES

7100

5W40
10W30
10W40
10W50
10W60
15W50
20W50

100% SINTÉTICO / ÉSTER MA2 SN

5100

10W30
10W40
10W50
15W50

TECHNOSYNTHESE / ÉSTER MA2 SM

5000 10W30
10W40 HC - TECH MA2 SL

3000
10W30
10W40
20W50

MINERAL MA2 SJ

PRimEiRo lUbRifiCantE sEmissintétiCo do mUndo

PRimEiRo fabRiCantE a UtilizaR a tECnologia éstER

ContRolE total dE todas as EtaPas da foRmUlaÇÃo

mais dE 160 anos dE histÓRia Uma REdE  intERnaCional
dE inovaÇÃo PREsEntE Em
mais dE 100 PaísEs

sistEma dE QUalidadE
iso 9001 ts 16.949
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COmPaTIBILIdade da emBreaGem SUBmerGIda

mA mA1

mA2

mb

alta
fRiCÇÃo

baixa
fRiCÇÃo

noRmativas intERnaCionais

API   A norma API (American Petro-
leum Institute) define o rendimento 
dos lubrificantes do motor mediante 
as categorias “S” (“Spark”, faísca), 
que são classificadas desde “SJ” de 
2001 até a mais recente “SN”, de 
2010. É de salientar que a última ca-
tegoria a ser lançada supera o rendi-
mento das anteriores.

JASO   A JASO (Japanese Automotive 
Standards Organization) tem a sua 
própria normativa para motos 4T.
A mais moderna é a JASO T 903:2016, 
que marca três graus diferentes para 
motos com embreagem úmida: MA, 
MA1 e MA2. A JASO MA2 oferece 
níveis de fricção mais eficientes de 
forma a garantir o funcionamento da 
embreagem durante os 3 modos de 

condução: arranque, aceleração e 
velocidade máxima. Todos os novos 
lubrificantes MOTUL 4T cumprem a 
nova JASO MA2, respeitando a últi-
ma normativa JASO T 903, à exceção 
da linha de lubrificantes de qualquer 
normativa existente.

JASO  A JASO (Japanese Automoti-
ve Standards Organization) também 
tem a sua própria normativa para mo-
tos de 2T, a JASO M 345, que marca 
3 níveis de desempenho diferentes 
para os lubrificantes de 2 Tempos: 
FB, FC e FD. A JASO M 345 avalia a 
qualidade do lubrificante seguindo 4 
critérios: Poder de Lubrificação, re-
dução da emissão de fumos, Limpe-
za do motor. mantém limpas a válvula 
de palhetas da admissão.

LUBrIFICaNTeS 4-TemPOS

Os lubrificantes MOTUL de 2-Tempos 
estão em conformidade com as es-
pecificações JASO FD e FC de acor-
do com a última normativa, exceto 
no que diz respeito à linha 800 2T FL, 
que se encontra acima de qualquer 
normativa existente. De acordo com 
a JASO M 345, o nível mais alto de 
rendimento é o FD.

LUBrIFICaNTeS 2-TemPOS

Linha completa de produtos para a proteção e manutenção da 
moto, do piloto, bem como do seu equipamento.

moCOOL
Diminui a tempera-
tura do motor até 
15ºC (30ºF). Dilui 
a 52ºC com água 
destilada.
500 ml

mOTOCOOL exPerT
Anticongelante-

refrigerante pronto 
para usar. Protege o 

sistema de refrigera-
ção contra o congela-
mento (-37ºC / -35ºF) 

e inibe a
sua corrosão

1 L

reFrIGeraNTeS

mC Care
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PRotEÇÃo da Caixa dE vEloCidadEs

tEstE dE EngREnagEns fzg (astm d5182)

O Teste FZG (Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau) avalia as pro-
priedades de lubrificação e proteção contra o desgaste na interface de um 
conjunto de engrenagens com carga.

As engrenagens operam a 1450 rpm através de 12 níveis de cargas progressi-
vas (carga máx. 534,5 Nm), em intervalos de 15 minutos e com uma tempera-
tura estável de 90ºC (194ºF). Para um desempenho adicional, criaram-se dois 
níveis adicionais de carga para chegar a 14 com uma força de 714,2 Nm.

Depois de cada etapa, comprova-se o desgaste dos dentes da engrenagem 
para verificar se houve desgaste e detectar riscos nos pinhões. Os lubrifican-
tes são classificados em função do seu “Failure Load Stage”, o índice FLS, que 
parte de FLS 1 (baixo resultado) até FLS 14 (resultado extraodinário).

Este teste permite comprovar se a espessura da camada de lubrificante que 
se cria entre as engrenagens é suficiente para assegurar a fiabilidade da caixa 
de velocidades. 

aVaLIaÇÃO da CaPaCIdade aNTIdeSGaSTe
dO LUBrIFICaNTe

TraNSmISSÕeS

Gear 300
75W90
100% Sintético. Indi-
cado para condições 
extremas e competi-
ção.
1 L, 20 L, 60 L e 208 L

mOTYLGear
75W90

Technosynthese®.
Facilita as passagens

de marcha.
1 L, 20 L, 60 L e 208 L

GearBOx
80W90
Reforçado com Bis-
sulfeto de Molibdênio 
(MoS2). Recomendado
para caixas de velo-
cidades ruidosas e 
sob condições extre-
mas.
1 L e 60 L

TraNSOIL exPerT 
10W40
Technosynthese® com 
tecnologia Éster. Fa-
cilita as passagens de 
marcha em condições 
extremas.
1 L

mOTYLGear
80W140
Technosynthese® com
tecnologia Éster. Re-
comendado para trans-
missões finais de scoo-
ter.
2 L, 20 L, 60 L e 208 L

Hd
85W140

Recomendado para 
transmissões finais

de scooter.
2 L, 20 L, 60 L e 208 L

TraNSOIL
10W30

Recomendado 
para caixas de 

velocidades com 
embreagens

submergidas.
1 L e 60 L

FOrK OIL exPerT
Fluido hidráulico 
Technosynthese® 
para suspensões 

telescópicas, com 
cartucho ou

clássicas.
1 L

disponível: 5W, 10W, 15W 
e 20W

SUSPeNSÕeS

flUidos téCniCos

Folheto Moto_Final_pag.indd   10 16/08/2016   15:53:37



Tecnologia 

• Proteção excepcional a altas tem-
     peraturas para assegurar a estabili-
    dade da pressão do óleo.

• Assegura a aderência perfeita da 
    embreagem no arranque, na acele-
    ração e alta velocidade.

• Proteção contra o desgaste e a
    extrema pressão em situações de 
    carga máxima (FLS >14).
         disponível em: 5W40 e 15W60

lUbRifiCantEs PaRa moto

4- TemPOS FaCTOrY LINe

300V 4T OFF rOad - 100% SINTÉTICO

Os lubrificantes de competição
MOTUL contam com a inovadora tec-
nologia para oferecer novos e excep-
cionais desempenhos.
A MOTUL está envolvida na com-
petição automotiva de alto nivel há 
vários anos, assim, desenvolveu lubri-

ficantes com características específi-
cas para satisfazer os requisitos dos 
pilotos no que diz respeito à potên-
cia, ao binário do motor e à resposta 
da embreagem quando há mudança 
de velocidade. eNGINe CLeaN

Adicionar o óleo antes de 
drenar. Limpa e protege o 
motor. Diminui o consumo 
de óleo e de combustível. 
Restabelece as compres-
sões originais.
200 ml

FUeL SYSTem CLeaN
Adicionar ao combustível de 
maneira a obter um melhor 
rendimento do motor. Ação 
reforçada sobre as válvulas, 
carburador, injetores e na 
câmara de combustão.
75 ml e 200 ml
(Scooter)

dOT 5.1
Fluido 100% Sintético 
sem silicone, desenvol-
vido para os circuitos 
hidráulicos de freios e
embreagens. Recomen-
dado para os sistemas 
ABS.
500 ml

dOT 3&4
Fluido 100% Sintético 
desenvolvido para todo 
o tipo de circuitos hi-
dráulicos de freios e 
embreagens.
500 ml e 5 L

LÍQUIdO de FreIO

LImPeZa dO mOTOr

VaLVe exPerT
Aditivo substituto do chumbo 
para motores que requerem 
combustível com chumbo.
250 ml

flUidos téCniCos
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300v faCtoRY linE off Road 5W40:
ComPaRativo dE PotÊnCia E toRQUE do motoR:

Teste realizado em um motor SUZUKI rm-Z450s mx1

Último 300V vs. Anterior 300V: + 2.5 % de aumento do torque do motor

Última evolução
do 300V Factory
Line Off Road

Anterior 300V
Factory Line Off Road

Potência (HP) Torque do motor (Nm)

Velocidade do motor (rpm)

50

40

- 45

- 35

30

5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

flUidos téCniCos

FOrK OIL FaCTOrY 
LINe
Fluido hidráulico 100% 
Sintético para suspen-
sões invertidas e stan-
dart.
1 L
disponível: 2.5W, 5W, 7.5W e 10W

rBF 660 FaCTOrY 
LINe
Fluido 100% Sintético 
para os circuitos hidráu-
licos de freios e embrea-
gens. Resistência a al-
tas temperaturas. Pon-
to de ebulição em seco: 
325ºC / 617 ºF.
500 ml

mOTOCOOL FaCTOrY 
LINe
Líquido anticongelante-
refrigerante de desem-
penho elevado pronto 
para usar. Proteção má-
xima contra o congela-
mento (-35ºC / -31ºF) e 
a corrosão.
1 L

SHOCK OIL FaCTOrY 
LINe
Technosynthese® Flui-
do hidráulico com base
de Éster para amortece-
dores, tanto em motos 
de velocidade como
off road.
1 L

LINHa FaCTOrY LINe
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faCtoRY linE 4-tEmPos

Tecnologia

• Oferece potência extra minimi-
     zando a fricção interna do motor 
    (coeficiente de baixa tração)
    sem comprometer a resposta da
     embreagem.

disponível em: 5W30, 5W40, 10W40 e 15W50

• Assegura a pressão do óleo e a es-
     tabilidade contra o cisalhamento.

• Proteção excelente contra o des-
     gaste e a extrema pressão tem
    altas rotações (FLS >14).

300V 4T rOad raCING - 100% SINTÉTICO

product meeting jaso m 345
company guaranteeing this fd

performance: motul

fd
033MOTxxx

A MOTUL desenvolveu uma linha de lubrificantes dedicada a motores 2T lubri-
ficados por sistema de injeção de óleo ou mistura prévia, com ou sem catali-
sador. O 710 é um lubrificante 100% sintético formulado com Éster que per-
mite usufruir de uma condução esportiva a altas rotações, sem comprometer 
a proteção e a segurança do motor.

• Aumenta a potência do motor.

• Camada lubrificante mais resis-
     tente.

• Fórmula anti-fumaça.

• Mistura-se com a gasolina de
    forma instantânea e estável.

COm deSemPeNHO eLeVadO

lUbRifiCantEs 2-tEmPos
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300v faCtoRY linE 5W30 ComPaRativo dE PotÊnCia
Teste realizado em um motor SUZUKI GSx-r 1000cc

Último 300v vs versão anterior 300v: +1.3 % hP de média

Última evolução do 300V Factory Line 5W30 Anterior 300V Factory Line 5W30

Velocidade do motor (rpm)

200

180

160

140

120

Potência (HP)

8000 9000 10000 11000 12000 13000

Último 300v vs concorrentes: até + 2.5 hP

Velocidade do motor (rpm)

200

195

190

185

180

175

170

165

Potência (HP)

10000 10500 11000 11500 12000 1300012500

Concorrente A Concorrente B

máxima PotÊnCia do motoR
300v faCtoRY linE 5W30 vs ConCoRREntEs

Teste realizado em um motor SUZUKI GSx-r 1000cc

faCtoRY linE 2-tEmPos

800 2T rOad raCING & OFF rOad
100% SINTÉTICO

Tecnologia ESTERCore® que oferece 
altas propriedades dos lubrificantes 
sob condições severas:

• Proteção do motor.

• Proteção contra a formação de de-
     pósitos e colagem de segmentos.

• Lubrificação do motor por mistura 
     prévia.
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5000 – HC-TeCH®

jaso t 903 : 2011
performance is guaranteed by motul

M033MOTxxx

A linha 7100 foi desenvolvida para 
atender às especificações mais re-
centes dos fabricantes, tanto em 
normas (JASO e API), quanto ao con-
sumo de óleo e economia de com-
bustível. Desenvolvido com Éster, o 
7100 oferece uma solução completa 
para proteger o motor, a embreagem 
e a caixa de velocidades, durante in-
tervalo de trocas prolongados.

• JASO MA2 assegura um rendi-
    mento ótimo da embreagem no ar-
    ranque, na aceleração e à veloci-
    dade máxima.

• API SN oferece uma proteção ele-  
    vada contra os depósitos em altas 
    temperaturas, e um controle mais 
    restrito de formação de lodos.

• Potência extra na redução das fric-  
    ções internas do motor.

• Extrema pressão na proteção das 
    engrenagens (FLS > 14).
          disponível em: 5W40, 10W30, 10W40, 10W50,
         10W60, 15W50 e 20W50

O 5000 foi desen-
volvido para atender 
às especif icações
dos fabricantes (JASO 
e API). A tecnologia 
HC-TECH® assegura 
a  longevidade do
motor e das engre-
nagens da caixa de 
velocidades.

• JASO MA2 assegura um desempe-
   nho otimizado da embreagem no  
   arranque, na aceleração e à velo-
   cidade máxima.

7100 – 100% SINTÉTICO

lUbRifiCantEs 4-tEmPos

• API SL oferece uma 
   maior resistência à   
   oxidação e um con-
   sumo de óleo mais 
  baixo.
    disponível em: 10W30 e 10W40

A linha 5100 foi desenvolvida para 
atender às especificações dos fabri-
cantes, tanto no que diz respeito às 
normas (JASO e API), como quanto 
ao consumo de óleo.
O 5100, que conta com tecnologia 
Éster, prolonga a vida do motor e ga-
rante uma proteção antidesgaste do 
motor e da caixa
de velocidades.

lUbRifiCantEs 4-tEmPos

• JASO MA2 assegura um desem-
    penho otimizado da embreagem  
   no arranque, na aceleração e à 
   velocidade máxima.

• API SM oferece maior resistência à  
    oxidação e maior proteção contra 
    o desgaste (FLS > 14).
         disponível em: 10W30, 10W40, 10W50 e 15W50

lUbRifiCantEs 4-tEmPos

A linha 3000 foi desenvolvida para
atender às especificações dos fabri-
cantes (JASO e API). Foi desenvolvida 
com um óleo de base de alta qua-
lidade de maneira a melhorar a 
resistência às altas temperaturas e 
aumentar a duração do motor.

• JASO MA2 assegura um de-
    sempenho otimizado da  em-
    breagem no arranque, na 
    aceleração e à velocidade 
    máxima.

• API SL oferece uma maior proteção 
    contra o desgaste.
        disponível em: 10W30, 10W40 e 20W50

5100 - TeCHNOSYNTHeSe®

3000 - mINeraL
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