
a motorkerékpárokhoz tervezett kenőanyag
új energiát ad a motornak

enjoy technology



a „hatlábú” kutya egy fontos kapocs a jelen és a jövő között

Az eni 2009-ben elindította a márkamegújítási folyamatát, amelynek célja a főmárka jobb 

felismerhetőségének elérése és hatékonyabb működése. Az eni arculatának fejlesztése és egységesítése 

több mint 70 országot és számos szektort érint, ahol az eni tevékenységet folytat. A vállalat új arculata az 

eni által felvállalt új, átfogó energiaszolgáltatói szerepet hivatott kifejezni, amelynek keretén belül üzemanyagot, gázt és elektromos 

áramot kínál az ügyfeleinek. Az eni ma egy nyitott és dinamikus vállalat. Kulcsfontosságú értékei a fenntarthatóság, a kultúra, a partneri 

kapcsolatok ápolása, az innováció és a hatékonyság. Az eni ezekkel az alapelvekkel összhangban alkotta meg logóját, amelyben 

megtalálhatók a vállalat megalapítása óta jól ismert elemek, ugyanakkor az embléma egyértelműen kihangsúlyozza a területi 

sajátosságokra nyitott, érdekcsoportjainak igényeit szem előtt tartó és folyamatos fejlődésben lévő integrált vállalat képét. A 

márkaváltás az eni töltőállomás-hálózatának azt az immár csaknem 460 tagját is érinti, ahol az új arculatnak megfelelően tervezték át 

az eni logót. A vállalat bemutatja az eni márka új, motorkerékpár-kenőanyagokból álló termékcsaládját, az i-Ride-ot, amely az Agip 

tapasztalatát és hagyományait ötvözi az eni kutatási szakértelmével és csúcstechnológiájával.

innováció, a legmagasabb 

technológiai színvonal és 

kitűnő minőség: 
ez az, amit az i-Ride jelent az eni számára



Az eni kutatóintézete által kifejlesztett nagy teljesítményű motorke-

rékpár- és robogó-kenőanyagokból álló termékcsalád nagyobb 

teljesítményt és fokozott megbízhatóságot kínál minden motortípus 

számára.

Kutatóink elkötelezettségének és szakértelmének köszönhetően terméke-

ink innovatívak, folyamatosan fejlődnek és technológiai színvonaluk 

minden vásárló igényeit kielégíti. Ennek következtében az eni i-Ride egy 

teljes körű termékcsalád. A legjobb technológiával készült kenőanyagokat 

tartalmazza, amelyek maximálisan megbízhatóak és a legnagyobb igénybe-

vételt jelentő körülmények között is ideálisan alkalmazhatók.

Minden termékünket a legszigorúbb teszteknek vetjük alá, hogy biztosak legyünk 

benne, a kenőanyagok a legmagasabb minőségi- és teljesítményszabványok 

(API, ACEA, JASO) előírásait is teljesítik.

az új rendszer:

megkönnyíti az utántöltést;

környezetbarát, hiszen használatával nem keletkezik 

hulladék és megakadályozza az olaj kicsöppenését;

                            praktikus, mert a kiöntőcső a csomagoláshoz tartozik..

a megújult csomagolás 

most egy praktikus 

kiöntőcsövet is tartalmaz



Az eni márka a Moto2 kategória üzemanyag- és kenőanyag-szállítójaként vesz részt a 

MotoGP Világbajnokságban; ez a szerepvállalás jól demonstrálja azt az aktív műszaki 

együttműködést és információcserét, amely lehetővé teszi számunkra, hogy új termékeinkkel 

számos kísérletet és próbát végezzünk, mielőtt a sorozatgyártású modellekben is használnánk 

őket. Ennek elérése érdekében az eni a motorversenyzés rendelkezésére bocsátotta hatalmas 

tapasztalatát, szakképzett szerelőit és kutató létesítményeit. Az eni ma a világ számos 

versenypályáján jelen van, ami jól mutatja, hogy a vállalat – a legkorszerűbb motortechnológiákkal 

párhuzamosan – folyamatosan fejleszti a nagy teljesítményű, élvonalbeli termékeit.

elkötelezettség a versenyzés iránt

v

párhpppármoto

Kifejezetten a Moto2 kategória számára kifejlesztett és tesztelt 

kenőanyag, amelyet rendszeresen használnak versenyek alkalmával 

is. A szintetikus bázisú termék maradéktalanul teljesíti a nagy 

teljesítményű négyütemű motorok által támasztott követelménye-

ket. A kiemelkedő viszkozitási szint minden körülmények között 

nagyobb motorteljesítményt biztosít, és megkönnyíti a hidegindítá-

sokat is. A saját laboratóriumainkban kifejlesztett adalékanyagok 

speciális kombinációja tökéletes detergens tulajdonságokat biztosít, 

ezáltal megelőzi a motor kopását és a korróziót.

i-Ride Moto2 5W-404T

A rendelkezésre álló legjobb összetevők, bázisolajok és 

adalékanyagok felhasználásával készült teljesen szintetikus 

kenőanyag, amely teljesíti a nagy fajlagos teljesítményű, 

négyütemű motorok követelményeit. A speciális szintetikus 

bázisolajok az eni által kifejlesztett adalékanyagok hatásának 

köszönhetően kitűnő hőállóságot és stabilitást biztosítanak. 

Különleges tulajdonságai kifejezetten alkalmassá teszik a sport- 

és versenymotorok kenésére.

i-Ride MotoGP 10W-604T
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a termékek a motorverseny-

zésben szerzett tapasztalata-

ink és a sportág bajnokaival 

folytatott szoros együttműkö-

désünk alapján készültek

a kétkerekű sportok bajnokainak

s p o r t

Csúcsminőségű, szintetikus kenőanyag, amely 

szélsőséges üzemi körülmények között is maximális 

védelmet nyújt a motornak. Tartós igénybevétel során 

is jól tűri a szélsőséges körülményeket, ugyanakkor 

optimális viszkozitást biztosít. Sőt, kiemelkedő 

viszkozitása fokozott nyírófeszültség-ellenállást, 

alacsony illékonyságot és magas termo-oxidatív 

stabilitást eredményez.

i-Ride moto 20W-504T



moto

azoknak, akiket az érzelmek vezetnek

u t c a i  é s  t ú

ezek a termékek hosszú időn át megbízható kenést biztosítanak, és fokozott 

védelmet nyújtanak a motornak; tökéletesen alkalmasak a hosszú motoros 

túrákhoz és az alkalmi városi használathoz egyaránt



r a m o t o r o k

Nagy teljesítményű szintetikus kenőanyag a négyütemű motorokhoz. Egyedi összetételének 

köszönhetően elsősorban a hosszú túrákra használt motorkerékpárokhoz ajánlott. Kiemelkedő 

detergens és diszpergens tulajdonságai révén tisztán tartja a motor minden alkatrészét, 

megvédi a motort a kopástól és a lerakódásoktól, valamint nagy futásteljesítményt követően is 

megőrzi a stabilitását.

i-Ride moto 10W-404T

Szintetikus kenőanyag az országutakon és városban használt 

négyütemű túra- és országúti motorkerékpárokhoz. Kiemelkedő 

kopásvédelmet kínál, és meghosszabbítja a mozgó alkatrészek 

élettartamát. Az adalékanyagok kombinációja kitűnő detergens 

tulajdonságokat biztosít, és minden körülmények között gondoskodik 

a motor védelméről és tisztán tartásáról.

i-Ride moto 10W-304T

Nagy t

köszö



utcai és terep-
motorok

moto

Nagy teljesítményű szintetikus kenőanyag a kétütemű erőforrás-

sal hajtott országúti és terep-motorkerékpárokhoz. Bármilyen 

használat mellett (országúton, triál versenyeken és terepen is) 

kitűnő eredményeket biztosít. Az önkeverő rendszerekhez és a 

kézi keveréshez egyaránt alkalmas motorolaj a kiemelkedő 

teljesítmény mellett alacsony károsanyag-kibocsátást garantál

i-Ride moto 2T2T



azoknak, akik mindig 
az új utakat keresik

off  road

kiemelkedő teljesítmény és nagy 

ellenálló képesség a szélsőséges 

körülményekkel szemben

Csúcskategóriás szintetikus kenőanyag, amely a legnehezebb 

körülményeket és a tartós igénybevételt is jól bírja. Ez a négyütemű 

terep-motorkerékpárokhoz kifejlesztett termék hatékonyan védi a motor 

összes belső alkatrészét a kopástól, különleges összetétele pedig 

minimális teljesítmény-veszteséget és hosszabb olajcsere-periódust 

biztosít. Használatával minimális olajfogyasztás mellett maximális 

gyorsulás érhető el.

i-Ride moto 10W-504T



azoknak akik intenzív életet 
élnek két keréken

ezeket a termékeket az elsősorban városi 

használatra tervezett, de országúti közlekedésre 

is alkalmas robogókhoz fejlesztettük ki

scooter

Intenzív városi közlekedésre és hosszabb utakra tervezett 

kenőanyag. Kis- és nagy hengerűrtartalmú és fajlagos 

teljesítményű, lég- és vízhűtéses négyütemű motorokhoz 

egyaránt alkalmas. Lehetővé teszi a gyártó által ajánlott 

leghosszabb olajcsere-periódus betartását, fokozott biztonság 

mellett.

4T i-Ride scooter 10W-40
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Szintetikus bázisú kenőanyag 

az intenzív és tartós városi 

használatra szánt robogókhoz. 

Fokozottan védi a motort, 

hosszabb élettartamot biztosít, 

és csökkenti a motor 

olajfogyasztását.

4T i-Ride scooter 15W-50

Csúcskategóriás szintetikus 

kenőanyag a kétütemű motorok 

legújabb generációjához. Szélsőséges 

körülmények között is maximális 

védelmet nyújt a berágódás ellen, 

tisztán tartja a motort és a kipufogó-

rendszert, valamint minimálisra 

csökkenti a kipufogó füstölését.

2T i-Ride scooter 2T top

Ideális kenőanyag a kétütemű 

robogókban használt kész keverékek-

hez vagy a keverék kézi előállításá-

hoz. Alacsony károsanyag-kibocsá-

tást biztosít, és megelőzi a lerakódá-

sok kialakulását a motor belsejében 

és a kipufogórendszerben.

2T i-Ride scooter 2T



Piaggio

Csúcskategóriás szintetikus 

kenőanyag a nagy teljesítményű 

motorkerékpárok legújabb generáci-

ójához. Ezt a motorolajat közvetlenül 

a versenyzés világában szerzett 

tapasztalatok alapján alkottuk meg, 

ezért sportos vagy versenyszerű 

használatra javasoljuk.

4T i-Ride 10W-60

Csúcskategóriás, nagy 

teljesítményű szintetikus 

kenőanyag a motorkerékpárok és 

robogók legújabb generációs 

kétütemű motorjaihoz. Jellemzői 

a könnyű hidegindítás, és tartós 

igénybevételt követően is kitűnő 

viszkozitás.

4T i-Ride 5W-40

Csúcskategóriás szintetikus 

kenőanyag a motorkerékpárok és 

robogók legújabb generációs 

kétütemű motorjaihoz.  Szélsőséges 

körülmények között is maximális 

védelmet nyújt a berágódás ellen, 

tisztán tartja a motort és a kipufogó-

rendszert, valamint minimálisra 

csökkenti a kipufogó füstölését.

2T i-Ride 2T



azoknak ajánljuk, akik élvezetesebb 

motorozásra vágynak.

Az eni i-Ride Piaggio termékeket 

P
ia

g
g

io

Szintetikus bázisú kenőanyag az intenzív és tartós 

használatra tervezett motorkerékpárokhoz és 

robogókhoz. Tökéletes tisztaságot és védelmet 

kínál. Ideális a Stop&Go rendszerrel felszerelt 

motorokhoz.

4T i-Ride 10W-40

a Piaggio motorkerékpárokhoz és robogókhoz kifejlesztett speciális termékcsalád és 

a különleges Aprilia Racing kenőanyagok a gyártókkal folytatott együttműködésünk 

eredményei



Piaggio

ezt a termékcsaládot a motorversenyzésben szerzett tapasztalatainkra és 

a Superbike világbajnokaival folytatott szoros együttműködésünk alapján 

fejlesztettük ki. Az Aprilia győzelmei nagyszerűen igazolják, hogy az 

abszolút tökéletes teljesítményhez az eni termékei is hozzájárultak 

a legjobbak választása

A p r i l i a  



R a c i n g

Versenyzéshez is alkalmas csúcskategóriás, kiemelkedő teljesítményszintű, szintetikus 

kenőanyag, amely megfelel a nagy teljesítményű négyütemű motorkerékpárok 

erőforrásai által támasztott követelményeknek. Az adalékanyagok különleges 

kombinációja optimális detergens tulajdonságokat biztosít, így hatékonyan védi a motort 

a kopástól, és megelőzi a korrózió kialakulását.

 i-Ride Aprilia Racing 10W-60 és 5W-404T
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