»[nasveti] Maziva za motocikle
» Debata je dolga in silna, vpra-

šanje pa vedno enako. Kakšno olje
naliti v motocikel? Odgovor je lahko težji kot si mislite, saj notranjost
motociklističnega agregata ni na
las podobna motorju vašega štirikolesnika. «
besedilo: jure urbančič

[mo

Pravilna izbira
bira olja vpliva na denarnico in varnost na cesti
cesti..
Sploh pri zahtevnejših voznikih.

foto: tovarne, arhiv

Pomembna
črna tekočina
Kaj bi se zgodilo, če v motocikel nalijete najbolj
običajno juhico iz prve trgovine z olji? Pobiramo stave, a zmagal ne bo nihče. Med motoristi
je prav toliko slabih kot dobrih izkušenj, vsi
motocikli niso enaki in nove generacije olj
za avtomobile tudi niso več to kar so bile še
morda pred petnajstimi leti. Na naših straneh
nimamo dovolj prostora, da bi predstavili vse
mogoče tehnične posebnosti samo štiritaktnih
motociklističnih agregatov, zato se omejimo
na najpomembnejše. Motocikel ima lahko
agregat, ki ima v skupni oljni kopeli še sklopko
in menjalnik, posamezni sestavni deli so lahko
seveda ločeni. Obenem poznamo motocikle z
zračnim ali zračno-oljnim hlajenjem ter take s
tekočinskim. Tudi sam način mazanja je dvojen,
običajni s prostorom za olje v karterju (torej
mokri karter) in takim, ki ima posodo za polje
posebej (torej suhi karter). Vsaka posebnost
prinaša tudi nekaj novih zahtev za olje v takem
agregatu. Svetovne oljne hiše seveda z veseljem

razvijejo množico različnih motociklističnih olj,
ki jih za precej denarja nato ponudijo zaščite,
zmogljivosti in užitka željnim uporabnikom. V
zadnjem času smo se pri Avtomaniji in sestrski
motociklistični publikaciji srečevali z nekaj različnimi proizvajalci olj: Castrolom (Power 1 RS
4T 10W-50, Power 1 GP 4T 15W-50), Motulom
(5100 4T 10W-40), Motorexom (Power Synt
10W-60, Formula 4T 10W-40), Shellom (Advance
Ultra 4T 10W-40), Valvolinom (SynPower 4T),
Panolinom (Moto 4T Synth 10W-30). Če bi jih
podrobneje razčlenili ugotovimo, da so našteta
olja tako povsem sintetična kot mešanica
sintetičnih in mineralnih. Prva so vzdržljivejša
pri različnih težjih delovnih pogojih in stabilnejša, druga zgolj približek, ki jim mineralni
dodatek rešuje ceno. Za športne užitke in visoko
vrtenje je sintetika vsekakor priporočljiva. Kdo
motocikle tipa R1 ali RR vozi v nizkih vrtljajih, bi
teoretično povsem dobro vozil tudi na polsintetiki. Na zgražanje serviserjev, jasno.

Manj obremenjeni motocikli, predvsem tisti
iz skupine ležernejših dvovaljnikov (custom
in cruiser različice), običajno zahtevajo manj
zmogljiva in večinoma nekoliko viskoznejša
olja. Viskoznost je lastnost tekočine pri določeni temperaturi in ponazarja notranje trenje
tekočine. Zelo viskozna tekočina je med, manj
viskozna je voda. Gradacija olja zato označuje
bolj tekoča ali manj tekoča olja pri posameznih
temperaturah. Prva številka, pred črko W je
viskoznost v hladnem, druga, za W, je v toplem
ali vročem. Takim oljem pravimo multigradna
in so praviloma edina olja v splošni prodaji za
uporabo v motociklih in avtomobilih. Tehnične
zahteve skupne oljne kadi za agregat in menjalnik pomenijo precejšnjo prepreko za izdelavo
ustreznih olj. Proizvajalci olj so zato prisiljeni
uporabiti posebne dodatke za stabilizacijo olj,
posebne viskozne gradacije, da bi zagotovili
optimalno mazanje vseh sestavnih delov agregata in menjalnika, obenem pa ne bi kompro-

Pred domačo menjavo olja si je najprej dobro pogledati koliko
tekočine vaš motocikel sploh sprejme. Pazite na ﬁlter za olje!

Sodobni agregati so vse bolj ﬁligranski in obenem zmogljivi.
Kdor "goni" motor, potrebuje vrhunsko olje.

Oljarji ne prodajajo samo enega olja, ampak so za boljši učinek
in zaslužek razvili celo vrsto speciﬁčnih mazalnih tekočin.
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Pred nakupom je dobro prebrati tudi tekst na zadnji strani
plastenke. Tam se morda skrivajo daleč najpomembnejše
informacije in ustrezna jamstva proizvajalca.

mitirali delovanja sklopke. V olje potopljena
sklopka lahko prične ob nepravilnih oljih ali
njihovih formulacijah drseti. Pojav ni več izrazito
razširjen, a dobri serviserji imajo vedno na
zalogi kakšno zgodbo o kupcu, ki si je privoščil
napačno olje in nato ostal z dolgim nosom.
Tudi motociklistične tovarne so se podale v izdelavo olj. Kar pomeni dvoje, da je trg obetajoč,
oziroma donosen ter potrebo po speci�čnih
oljih za določene agregate. Zadnje čase se
izrazito promovira Yamaha s svojim Yamalube
programom. Podobnega ima tudi Honda, le
v naših krajih je precej manj znan kot v ZDA.
Enako je s Harleyjem, Kawasakijem in še nekaterimi. Vsaj Yamaha je svoje izdelke porinila v
izrazito zgornji cenovni segment, kar je za staro
znamko na novem trgu, na nek način kar malo
preveč samozavestno. A politika je politika, tudi
cenovna.
Zelo odmeven nastop na milanskem salonu
EICMA so pri švicarskem Panolinu pričeli z
novim oljem, ki je bilo razvito posebej za Hondino športnico CBR 1000 RR in ostale Hondine
agregate. Olje je nastalo v tesnem sodelovanju z
ljudmi iz Hondinega razvojnega centra. Švicarji
posegajo v razred velikih na način, ki dosedaj
ni bil izrazito pogost. Ponujajo speci�čna olja
za proizvajalce, s sodelovanjem proizvajalcev
pri razvoju. Pri pregledu njihove palete nas je
presenetila ekološkost olj z biološko razgradljivimi olji in zasledovanje sodobnega trenda
nizkoviskozne ponudbe. Doseganje visokih

ekoloških standardov izpusta CO2 in varovanje
katalizatorjev, ki so vgrajeni tudi v motociklih,
postavlja dodatne zahteve za motociklistična
olja, ki zato ne smejo vsebovati večjih količin
določenih primesi.
Testiranje in primerjava olj je izrazito zahtevno
početje. Standardiziranih testov je malo in še ti
so pogojno uporabni, ker včasih oljarji, drugič
tovarne, ne priznavajo njihove korelacije z
resničnimi razmerami v agregatu samem. Uporabniku pa pomenijo največ nizka poraba olja,
izboljšanje voznih lastnosti, zmanjšan hrup motorja in menjalnika, dobro prijemanje sklopke in
gladko pretikanje. Z nobenim izmed preizkušenih olj nismo imeli težav. Šlo je za enak preizkusni motocikel, japonske gradnje in štirih valjev.
Vožen je bil v vseh režimih delovanja, res pa od
njega nismo redno zahtevali največ kar zmore.
Presenetila nas je Valvolinova poraba olja,
samozavestno vrtenje pri Castrolovem boljšem
olju, lahkoten tek pri Panolinovem sintetičnem
izdelku in precej nizka poraba goriva. Ostali so
bili glede voznih občutkov nekje v zlati sredini,
kjer si različnih poskusni vozniki ne bi upali reči
kaj maže agregat med nogami. Vsa olja, razen
zadnjega, so zdržala razdalje okoli pet kilometrskih tisočakov, kar je za sodobne izdelke mala
malica, ne glede katere tržne znamke so. Izjema
utegnejo biti le olja povsem neznanih proizvajalcev in generična olja trgovskih verig, kjer je
poreklo izredno težko sledljivo. Ste že zamenjali
olje na svojem stroju?
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Legende

Harley-Davidson Iron 883

Kot kontrapunkt Buellovemu XB9SX
Black so pri Harley-Davidsonu istočasno predstavili tudi Iron 883.
Harley-Davidson Iron 883 navzdol zaključuje ameriško ponudbo razreda Sportster. S svojo darkersko
podobo deluje posebej
agresivno in si nadeja
tako imenovanega
odpadniškega renomeja, ki je bil nekdaj med
ljubitelji tovrstnih motociklov posebej cenjen.
Spominja na motocikle
zlate čoperske dobe v
Ameriki, sredi šestdesedetih let, časa uporništva
z ali brez razloga.
Iron 883 ima Evolution
agregat, pobarvan
v črnino. Kljub retro izgledu premore HarleyDavidsonov vbrizg ESPFI, sklopko z zmanjšanim uporom in druge pridobitve sodobnega časa.
Zvok je vseeno pristen harleyevski. Spremenili so
mu še pnevmatike, posodo za gorivo, krmilo »Drag
Bar«, dodali solo sedež, ki mu je mogoče dokupiti še
podobnega za sopotnika. Iron 883 je torej še en član
družine ponočnjakov in črnih Harley-Davidsonovih
motociklov stila Nighter, Night Train, Night Rod
Special, Cross Bones, Fat Bob in Street Bob, ki vsi spadajo v veliko skupino Harley-Davidsonovih modelov
Dark Custom. (IF)

