
...kvalitet har ett namn

your local global brand

MC · ATV · Snöskoter



SNÖSKOTER forts. 

Gulf Snowmobile 2T Syn - GLF1904
100% syntetisk olja av högsta kvalitet utvecklad för 2-takts snöskoter-
motorer med höga effektuttag. Minimal askhalt förhindrar glödtändning 
samt motverkar sotbildning och avgasrök.Lätt blandbar med bensin.
API TC, ISO-6743-15 EGD, JASO FD 

Gulf Pride 2T Plus - GLF1910
Delsyntetisk olja för 2-taktsmotorer. Minimalt askinnehåll ger låg rökbild-
ning i avgaserna.  Till högeffekts 2-takts motorer. Lätt blandbar med bensin. 
JASO FD, API TC, ISO L-EGD

Gulf Snowmobile 2T - GLF1944 
Mineralolja av hög kvalitet. Låg askhalt förhindrar glödtändning samt
sotbildning. Lätt blandbar med bensin. 
API TC, JASO FB, ISO EGB

MC - ATV
4-takt
Gulf Syntrac 4T 
Helsyntetisk olja till 4-takts mc-motorer. Passar motorer med våt- eller 
torrkoppling. Speciellt framtagen för motorer med hög effekt. JASO 
MA/MA2, API SL
5W-40 - GLF1296       10W-40 - GLF1297       

Gulf Power Trac 4T 10W-40 - GLF1298
Delsyntetisk olja till 4-takts mc-motorer. Stark oljefilm skyddar 
motorn samt växellådan vid höga temperaturer och överträf-
far många motortillverkares krav på motorolja. JASO MA, API SL  

Gulf Pride 4T 
Mineral 4-takts olja av högsta kvalitet som ger motorn och växellådan 
ett bra skydd vid höga temperaturer. JASO MA, API SL
10W-40 - GLF1305    20W-50 - GLF1300

2-takt
Gulf Syntrac 2T - GLF1900 
Helsyntetisk 2-taktsolja som överträffar de strängaste kraven från 
ledande tillverkare av 2-takts motorer. Speciella tillsatser håller tänd-
stift och avgasportar rena. Minimal askhalt. JASO FD, API TC, ISO-
L-EGD

Gulf Pride 2T Plus - GLF1910
Delsyntetisk olja för 2-taktsmotorer. Minimalt askinnehåll 
ger låg rökbildning i avgaserna. Till högeffekts 2-takts mo-
torer. Lätt blandbar med bensin. JASO FD, API TC, ISO L-EGD 

Gulf Pride 2T - GLF1940
En nyutvecklad mineralolja till 2-taktsmotorer. Minimalt askinnehåll 
ger låg rökbildning i avgaserna. JASO FB, API TC

Gulf Green 2T Bio-synth - GLF1960
100% syntetisk 2-taksolja. Biologiskt nedbrytbar
API TC

SNÖSKOTER

Gulf Snowmobile 4T Syn 5W-40 - GLF1302
Helsyntetisk olja utvecklad för 4-takts snöskotermotorer såväl luft- 
som vattenkylda. Minimal askhalt motverkar sotning och avgasrök.
API SL
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VÄXELLÅDSOLJA

Gulfgear EP 80W-90 - GLF2289
EP (Extreme Pressure) transmissionsolja av hög kvalitet. för växelådor 
där en GL-4 olja krävs. API GL-4. 

Gulfgear MP 80W-90 - GLF2389
Multi Purpose transmissionsolja av hög kvalitet. API GL-5.

Gulf Syngear 
Helsyntetisk växelhusolja för de mest krävande användningsområden. 
Syntetiska basoljor i kombination med höteknoligiskt additivpaket ger 
unikt skydd och högt viskositetsindex. API GL-5 mm.
75W-90 - GLF2379             75W-140 - GLF2381

BROMSVÄTSKA

Gulf Super Brake Fluid Dot 4 - GLF6404
Polyglykolbaserad  bromsvätska med hög prestanda speciellt utvecklad 
för användning där skiv-, trum- eller låsningsfria (ABS) bromsar ingår  
DOT4 (DOT 3)

Gulf Racing Brake Fluid - GLF6405
Polyglykolbaserad bromsvätska speciellt utvecklad för racingverksamhet 
där bromssystem utsätts för extrema påfrestningar. DOT 5.1, (DOT 4 
och DOT 3)



Förgasarrengöring  - GLFGA05  
Rengör förgasare, ventiler, ventilsäten, kolv-, och kompressionsringar.  
Ger även bättre motorprestanda.

Motorstart  - GLFGA18 
Sprayen ger en förbättrad start- och tändvillighet för alla slags moto-
rer. Även användbar som fuktskydd. 200 ml. 

Reservhjul på burk  - GLFGA20  
Reparerar och pumpar upp däck utan att däcket behöver demonteras. 
Kan användas på alla slags däck. 300 ml.

Vinylglans  - GLFGA09  
Skyddar, fräschar upp samt ger ny lyster åt paneler, plast, läder och 
konstläder. 

Däckglans  - GLFGA04 
Rengör och återskapar originalglansen på däck, paneler, spoilers, 
spegelhållare samt övriga plast- och gummidetaljer.
 
Vaxspray  - GLFGA06  
En högkvalitativ lättarbetad vaxspray som fräschar upp lackade ytor 
samt ger ett långtidsverkande skydd mot smuts och föroreningar.

Fälgrengöring  - GLFGA07  
Snabbverkande reningsskum med hög prestanda för alla typer av fälgar. 
Djupverkande och fri från aggressiva syror.

Bikewash – GLFGB10
Gulf Bikewash är ett extremt koncentrerad tvätt och avfettningsmedel 
för alla typer av fordon. 750 ml pumpflaska

Artikelnummer
Gulf artikelnummer är GLF samt 6 siffror. De första 4 siffrorna är oljekod 
och de två sista är förpackningskod. Detta gäller ej aerosoler. 
De flesta oljorna kan fås i alla förpackningsstorlekar.
 
t.ex. GLF1296XX där XX byts ut mot: 
01 = 1000 liter IBC 
54 = 200 liter fat 
66 = 60 liter fat 
63 = 20 liter dunk 
81 = 5 liter (endast Competition motoroljor) 
25 = 4 liter  
07 = 1 liter  
11 = 500 ml  
58 = 225 ml / 225 g tub 
79 = 400 g fett patron 
17 = 180 kg fett fat 
64 = 50 kg fett fat 
80 = 20 kg (18 kg) fett hink
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AEROSOLER forts.

GAFFELOLJA

Gulf Fork Oil
Gaffelolja för alla slags MC och mopedgafflar. Även för 
tävlingsbruk. Viskositeterna kan blandas. 
2,5 - GLF2400     5 - GLF2401     10 - GLF2402

FETT

Gulf Crown LC-2 -- GLF5023
Litiumkomplex fett med exceptionellt god mekanisk och termisk sta-
bilitet med EP/AW additiv. För höghastighetslager Ljusbrun färg.

Gulf Crown USG 2,5 -- GLF5026
Litium-Calcium fett med AW-additiv. Speciellt framtagen som ett 
universalfett med hög mekanisk och termisk stabilitet samt förstärkt 
rostskydd och extremt vattenavstötande. Brun färg.

AEROSOLER - ett urval
Aerosolerna är i 400 ml flaskor om inget annat anges.

Kedjespray - GLFGA21
Har mycket god vidhäftningsförmåga och används för smörjning av alla slags 
kedjor och andra roterande delar. Mycket vattenavvisande. O-ringsäker. 

Universalsmörjning/Multispray  - GLFGA01 
Ett rostlösande, rostskyddande, vattenavvisande, polerande, djuppene-
trerande, långtidsverkande och multifunktionellt smörjmedel. 

Kopparsmörjmedel  - GLFGA08
Lättanvänd (i stället för kopparpasta) för att underlätta montering och 
demontering efter längre användningstid.

PTFE torrt smörjmedel  - GLFGA11
Ett torrt skyddande smörjmedel som även rekommenderas som 
kedjespray.

Broms- & kopplingsrengöring  - GLFGA03
Innehåller speciella rengörande ämnen för borttagning av fett, tjära 
och övriga beläggningar.

Rostlösare - GLFGA13 
Djupverkande, mångfunktionell spray som tränger in och lösgör rostade 
delar. Även för rostskydd och smörjning.

Motorrengöring  - GLFGA16 
En djup- och snabbverkande rengöringsspray för avlägsning av olja, 
fett, tjära och smuts på motorer.

Elektronikrengöring  - GLFGA10 
Speciellt framtagen för rengöring av känslig elektronik, elektrisk ut-
rustning, kontakter, brytare och anslutningar.



your local global brand

www.gulfoil.seDin återförsäljare:

Sedan början av 1900-talet står Gulf 
för kvalitet och kundservice. Redan 
1913 öppnade Gulf världens första 
drive in bensinstation och Gulf har bl.a. 
utvecklat den syntetiska motoroljan. 
Idag är Gulf ett världsomspännande 
bolag med fabriker och representation  
i över 100 länder.

Den egna utvecklingen av smörjmedel och 
tillverkning i noggrant kvalitetskontrollerade 
fabriker gör att du kan lita på en Gulfolja. 
Ett mycket brett produktsortiment gör att 
du nästan alltid hittar en olja som passar 
just dina behov. Välj smörjmedel med Gulfs 
varumärke och känn dig mycket välkommen 
till att bli en del av Gulffamiljen.

Gulf har utvecklat smörjmedel i mer än 100 år

GULF COMPETITION BRAKE FLUIDS
 
Extremt högpresterande glykolbaserade bromsvätskor avsedda för rac-
ing. De har exceptionellt höga kokpunkter- över 300°C - bland de högsta 
som finns på marknaden för glykolbaserade bromsvätskor. Detta skiljer 
dem från vanliga högeffektiva bromsvätskor, eftersom de kan användas 
även när bromsskivorna blir så varma att de börjar glöda. 
RF800 ERBP kokpunkt  305°C  - GLF9921
RF1000  ERBP kokpunkt  325°C  - GLF9922

GULF COMPETITION 2T

En speciellt utvecklad låg askhalts motorolja för användning i hög-
varviga 2-taktsmotorer. Den har en extremt hög prestanda, vilket gör 
den till en idealisk olja för användninginom racing, cart och andra 
tävlingsformer. Under utvecklingen för att ta fram oljan har den testats 
med framgång i Rotax Max och Honda TM kart motorer. 
Godkänd av CIK-FIA. JASO FC, API TC, Global GC, TISI
GLF9931  

GULF COMPETITION MOTOROLJOR

Racing motoroljor baserade på extremt rena syntetiska basoljor av 
en speciell estertyp som har utvalds för dentermiska och mekaniska 
stabiliteten som krävs för de mest krävande körförhållanden. Förutom 
dessa basoljor så ger den unika sammansättningen av avancerade 
friktionsmodifierade tillsatser ett högt skydd av motorn samt minimerar 
kraftåtgången för att övervinna friktion och andra energiförluster. Finns 
i olika viskositeter beroende på tävlingsform och typ av fordon.
5W-40   - GLF9902
10W-40  - GLF9903
15W-50  - GLF9904
10W60  - GLF9905

Spillolja och tankpejling

För våra företagskunder med större omsättning
av olja tar vi hand om spillolja och erbjuder
tankpejling samt bulkleveranser.

EGENSKAPER

Grade
Engine Protection 
High Temp. Performance 
Resistance to Fuel Dilution
Internal (drag) Power Loss 

5W-40 10W-40 15W-50 10W-60
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