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SILKOLENE PRO 4 XP 
 

Reforço da gama SILKOLENE PRO 4 XP 
Óleos de motor de elevada performance, para motores a 4-Tempos, à base de 
Éster 100% sintético, para motociclos de elevada performance.  

A FUCHS SILKOLENE tem o prazer de apresentar dois novos produtos à gama de Tecnologia Avançada 

SILKOLENE PRO 4 XP. 

Os novos SILKOLENE PRO 4 5W-40 XP e o SILKOLENE PRO 4 

10W-50 XP, cujos graus de viscosidade se estão a tornar na opção 

mais popular entre os fabricantes Europeus de scooters e motociclos 

modernos, completam a gama já existente XP com os produtos 

SILKOLENE PRO 4 10W-40 XP, SILKOLENE PRO 4 10W-60 XP e 

SILKOLENE PRO 4 15W-50 XP. 

A gama SILKOLENE PRO 4 XP foi desenvolvida com a tecnologia 

exclusiva de aditivos XP. Estes dois novos produtos ajudarão a 

otimizar a gama e a simplificar o processo de seleção para novos 

clientes. Estes novos produtos chegam ao mercado com um preço 

mais competitivo que antes, o que faz com que sejam o reforço 

perfeito à família SILKOLENE PRO 4 XP. 

Benefícios: 

✓ Os novos graus de viscosidade irão simplificar a escolha de produto dentro desta gama. 

✓ Gama de produtos desenvolvida com a tecnologia exclusiva de aditivos XP. 

✓ Os novos graus de viscosidade têm grande procura por parte do mercado. 

✓ Preço mais competitivo. 

A nova tecnologia XP da FUCHS SILKOLENE deu origem à última geração de óleos de motor, cujas fórmulas foram 

aprovadas para competição. Desta tecnologia destacam-se o menor consumo de combustível, uma elevada 

proteção do motor e do sistema de transmissão, um menor consumo de óleo e um aumento de potência. Para além 

disso, os novos lubrificantes ajudam a combater o desgaste e o atrito do motor em todo o tipo de condições, tanto 

a altas temperaturas como no arranque a frio. 
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