


Podane ceny są cenami brutto, ilość promocyjnych produktów ograniczona.

Naklejka na motor wzór motocyklista

4,00 zł 
Symbol: 1/02054

Naklejka na motor - motocykle są wszę-
dzie, kolor żółty

4,00 zł 
Symbol: 1/02141

Naklejka na motor - motocykle są wszę-
dzie, kolor czerwony

3,00 zł 
Symbol: 1/02142

Naklejka na motor wzór motocyklista

2,00 zł 
Symbol: 1/02202

Podkładka pod tablice rejestracyjne. Roz-
miar 190x140 cm.

12,00 zł 
Symbol: J-90041

Podkładka pod tablice rejestracyjne. Roz-
miar 140x110 cm.

6,00 zł 
Symbol: J-90042

Ramka tablicy rejestracyjnej motocy-
klowa.

6,00 zł 
Symbol: RT-MOTOR

Ramka tablicy rejestracyjnej motorowe-
rowa.

6,00 zł 
Symbol: RT-MOTOROWER

Smar suchy WD-40 BIKE - wysokiej jako-
ści smar PTFE zapewnia odpowiednie 

smarowanie i ochronę łańcucha.

16,00 zł 
Symbol: AM 03-112

Preparat smarny do łańcuchów moto-
cyklowych o doskonałych parametrach. 

Szybko penetruje po czym zastyga w po-
staci gęstej pasty smarnej. Odpowiedni 
do O-ringów, Z-ringów oraz X-ringów.

11,00 zł 
Symbol: AM 20-A93

Środek smarny w piance do czyszczenia, 
smarowania oraz ochrony wszystkich ty-
pów łańcuchów i ruchomych części nara-
żonych na szkodliwe działanie czynników 

zewnętrznych.
17,00 zł 

Symbol: AM 60-025

Pompka rowerowa wym. 22x400 mm 
(plastikowa)

10,00 zł 
Symbol: CC 68390

Dodatek do regeneracji silników moto-
cyklowych czterosuwowych z mokrym 

sprzęgłem.

60,00 zł 
Symbol: CERAMIZER CM ARP

Dodatek do regeneracji silników moto-
cyklowych czterosuwowych z mokrym 

sprzęgłem. Wersja Extreme.

69,00 zł 
Symbol: CERAMIZER CMX ARP

Preparat zaprojektowany specjalnie dla mo-
tocykli. Uwzględnia specyficzne wymagania 
dotyczące smarowania łańcuchów oraz in-
nych części ruchomych motocykla, jak m.in. 

wysoka prędkość obrotowa i posuwista.

18,00 zł 
Symbol: CX80-219 ARP

Wysoce wydajny smar, przeznaczony do 
smarowania łańcuchów oraz zębatek na-
pędowych w motocyklach terenowych 

oraz quadach.

15,00 zł 
Symbol: K2 W140



Podane ceny są cenami brutto, ilość promocyjnych produktów ograniczona.

W pełni syntetyczny smar do łańcuchów 
motocykli terenowych. Wyjątkowo dobre 

przyleganie oraz odporność na wodę. 
Doskonałe właściwości penetracyjne  

i smarujące.
32,00 zł 

Symbol: LM 1508

Specjalny środek do czyszczenia moto-
cykli.

61,00 zł 
Symbol: LM 1509

Naukowo udowodnione obniżenie zużycia 
silnika do 50% dzięki obniżeniu tarcia. Silnik 
pracuje łagodnie, zostaje obniżone zużycie 

paliwa i oleju. Poprawia pracę silnika, zmniej-
szona zostaje ilość koniecznych napraw.

32,00 zł 
Symbol: LM 1580

Smar do łańcuchów motocyklowych 
Liqui Moly aerozol 400 ml syntetyczny, 

biały, smar motocyklowy, do łańcuchów 
motocyklowych, zwykłych oraz typu 

O-Ring lub X-Ring.
44,00 zł 

Symbol: LM 1591

Preparat do pielęgnacji kombinezonów 
skórzanych to emulsja wytworzona z 

wysokiej jakości substancji naturalnych i 
syntetycznych przeznaczona do wszelkie-

go rodzaju skór licowych.
44,00 zł 

Symbol: LM 1601

Preparat do czyszczenia wnętrza kasku. 
Usuwa bakterie i nadaje przyjemny, świe-
ży zapach. Powłoka ochronna zapobiega 

szybkiemu ponownemu zabrudzeniu.

26,00 zł 
Symbol: LM 1603

Specjalnie opracowany produkt do nawilża-
nia filtrów powietrza z pianki i tkanin. Kurz i 
brud są niezawodnie zatrzymane nawet w 
trudnych warunkach pracy, chroniąc przed 

przedwczesnym uszkodzeniem silnika.

30,00 zł 
Symbol: LM 1604

Dodatek do czyszczenia wnętrza silników 
motocyklowych z zanieczyszczeń, które 
przedostają się do jego wnętrza podczas 
spalania paliwa. Usuwa szkodliwą sadzę 

oraz laki
28,00 zł 

Symbol: LM 1657

Kombinacja nowoczesnych bezpo-
piołowych dodatków poprawiających 

przyspieszenie motocykla, które dodat-
kowo maja właciwości czyszczące układ 

zasilania.
9,00 zł 

Symbol: LM 20593

Gwarantuje maksymalną ochronę łańcu-
cha, zapewnia długotrwałe smarowanie  

i ekstremalną przyczepność.

22,00 zł 
Symbol: LM 3579

Doskonały środek smarny do łańcucha 
rowerowego. Dzięki zastosowaniu nano-

technologii świetnie sprawdzi się  
w warunkach suchych oraz gdy łańcuch 

jest narażony na silne zakurzenie.
34,00 zł 

Symbol: LM 6051

Środek smarny, który najlepiej sprawdza się 
wtedy, gdy jest mokro lub gdy łańcuch nara-
żony jest na zabrudzenie na przykład błotem. 
Zastosowana w nim nanotechnologia chroni 

wszystkie części metalowe przed korozją. 

17,00 zł 
Symbol: LM 6052

Uniwersalny długo działający smar do łańcucha 
rowerowego do warunków mokrych oraz su-

chych. Wypiera wilgoć, dzięki efektowi odpycha-
nia wody i zapewnia szczególnie sprawne dzia-

łanie całego mechanizmu przeniesienia napędu.

29,00 zł 
Symbol: LM 6055

Smar do czyszczenia łańcuchów w każ-
dego rodzaju motocyklach, quadach i 

go-kartach. Usuwa pozostałości piasku, 
ziemi i oleju. Bezchlorowy.

22,00 zł 
Symbol: MOTUL C1 CHAIN CLEAN 0,4L

Smar przeznaczony do łańcuchów w mo-
tocyklach terenowych i quadach. Usuwa 
pozostałości piasku, pyłu i błota. Chroni 

łańcuch w warunkach błotnistych i o du-
żej wilgotności.

34,00 zł 
Symbol: MOTUL C3 CHAIN LUBE 0,4L

Smar w aerozolu do motocyklowych 
O-ringów, a także bezoringowych łań-
cuchów napędowych. Chroni łańcuch 

przed korozją i agresywnymi czynnikami 
atmosferycznymi.

35,00 zł 
Symbol: MOTUL C4 CHAIN LUBE 0,4L



Podane ceny są cenami brutto, ilość promocyjnych produktów ograniczona.

Skuteczny biodegradowalny preparat 
czyszczący do wszystkich elementów 
motocykla: pozostawia ochronną war-
stwę na lakierach, elementach metalo-

wych i innych częściach motocykla.
29,00 zł 

Symbol: MOTUL E2 MOTO WASH 1L

Gotowy do użycia płyn chłodzący do 
wszystkich rodzajów motocykli. Bezazo-
tynowy, bezaminowy, bezfosforanowy.

19,00 zł 
Symbol: MOTUL MOTOCOOL EXPERT 1L

Smar w sprayu do smarowania łańcu-
chów rowerowych.

9,00 zł 
Symbol: OILBIKE      200ML

W pełni syntetyczny, bardzo zaawansowa-
ny smar do łańcuchów motocyklowych, 

wyznaczający nowy standard w technolo-
gii smarowania łańcuchów. Odpowiedni 
do łańcuchów typu O-ring oraz X-ring.

37,00 zł 
Symbol: CASTROL CHAIN LUBE RACIN

Biały, w pełni syntetyczny środek smarny 
dla łańcuchów typu O-ring oraz X-ring.

29,00 zł 
Symbol: CASTROL CHAIN SPRAY O-R

Zawansowany technicznie mineralny 
olej do amortyzatorów motocyklowych, 
zapewniający optymalną siłę tłumienia 
zarówno w motocyklach szosowych jak  

i terenowych.
16,00 zł 

Symbol: CASTROL FORK OIL 15W 0,5L

Opracowany specjalnie do motocykli 
detergentowy koncentrat do rozpusz-
czania i usuwania osadów, brudu, oleju 

i smarów.

39,00 zł 
Symbol: CASTROL GREENTEC BIKE CLN

Środek do czyszczenia, konserwacji i na-
błyszczania chromowanych i aluminio-

wych części motocykla.

13,00 zł 
Symbol: MOTUL E6 CHROME&ALU 0,1L

Środek do usuwania rys na lakierze i po-
lerowania lakieru. Usuwa zadrapania na 
wszelkich powierzchniach malowanych 
lub lakierowanych takich jak: owiewki 

motocyklowe, kaski.
13,00 zł 

Symbol: MOTUL E8 SCRATCH REMOVER

Płyn hydrauliczny do wszystkich typów 
amortyzatorów teleskopowych.  

10W Medium, 1L.

35,00 zł 
Symbol: MOTUL FORK OIL 10W 1L

Płyn hydrauliczny do wszystkich typów 
amortyzatorów teleskopowych.  

15W Haevy, 1L.

31,00 zł 
Symbol: MOTUL FORK OIL 15W 1L

Płyn hydrauliczny do wszystkich typów 
amortyzatorów teleskopowych.  

5W Light, 1L.

57,00 zł 
Symbol: MOTUL FORK OIL FL L 5W 1L

Czyści zewnętrzną częśC kasku oraz szy-
bę bez pozostawiania smug. Pozostawia 
anty-insektową powłokę. Dedykowany 

dla wszystkich typów kasków i szyb.

15,00 zł 
Symbol: MOTUL M1 HELMET&VISOR 0,2

Bakteriobójczy i grzybobójczy preparat 
do dezynfekcji wnętrza kasku.

16,00 zł 
Symbol: MOTUL M2 HELMET&INTER 0,2

Oczyszcza, konserwuje wszystkie typy 
skór. Chroni przed szkodliwym wpływem 

czynników zewnętrznych. Pozostawia 
wodoodporną warstwę.

18,00 zł 
Symbol: MOTUL M3 OERFECT LEATH

Mineralny olej do przekładni głównych 
skuterów o doskonałych własnościach 

smarnych, wymaganych podczas jazdy z 
pełnym obciążeniem i wysoką prędkością 

oraz jazdy miejskiej. SAE 80W90.
14,00 zł 

Symbol: MOTUL SCOOTER GEAR 2T&4T



Podane ceny są cenami brutto, ilość promocyjnych produktów ograniczona.

Olej do nasączania filtrów powietrza 
VALVOLINE przeznaczony szczególnie do 

motocykli off road.

30,00 zł 
Symbol: VALV AIR FILTER OIL    1L

Carburettor Cleaner zapewnia skuteczne 
usuwanie fragmentów gumy, lakieru, osa-
dów węglowych i zanieczyszczeń z gaź-

nika dzięki specjalnej formule spełniającej 
jednocześnie wymagania VOC

16,00 zł 
Symbol: VALV CARBUERETTOR    0.5L

Bezpieczny dla pierścieni typu O-ring 
oraz X-ring. Zapewnia maksymalną ży-

wotność łańcucha i kół zębatych. Łatwe 
nakładanie z widocznym śladem (biała 

powłoka).
27,00 zł 

Symbol: VALV CHAIN LUBE      0.5L

Ściereczki PLAK do usuwania owadów 
z szyb.

6,00 zł 
Symbol: WW021.008

Fajka świecy zapłonowej do motocykla.

10,00 zł 
Symbol: LB05F

Filtr oleju KTM.

13,00 zł 
Symbol: MH 54/1

Filtr oleju KTM.

14,00 zł 
Symbol: MH 55

Filtr oleju Aprilia.

40,00 zł 
Symbol: MH 63/1


