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Mükemmel per ormans seviyesi ile, motosiklet yarışlarında kullanım için tasarlanmış, 

yüksek per ormanslı  zamanlı motosikletlerin tüm gereksinmelerini karşılayan üst düzey 

sentetik bir yağ. zel katkı paketi, aşınmaya karşı korumayı etkin bir şekilde sağlarken, 

korozyonu önler ve optimum temizlik sunar. 

altı ayaklı kö ek, bu ün ile elecek arasında üçlü bir bağ

eni için i ide ın anlamı

enilikçilik,  en ü st sev iy ed e 

teknolo i,  ku su rsu z  kalite

2  yılında, eni, logosunun kendisini daha net bir şekilde i ade etmesini sağlamak ve bıraktığı etkiyi 

arttırmak üzere marka şekillendirme sürecini başlatmıştır.

eni nin istikrarlı imajı ve verdiği güven i aşan ülkede ve şirketin aaliyet gösterdiği sayısız sektörde kendini nin istikrarlı imajı ve verdiği güven i aşan ülkede ve şirketin aaliyet gösterdiği sayısız sektörde kendini 

göstermektedir. eni, hede lediği görsel kimliğe ulaşmış ve bu kimliğini, yakıt, elektrik enerjisi ve gaz sektörlerinde  derece hizmet , hede lediği görsel kimliğe ulaşmış ve bu kimliğini, yakıt, elektrik enerjisi ve gaz sektörlerinde  derece hizmet , hede lediği görsel kimliğe ulaşmış ve bu kimliğini, yakıt, elektrik enerjisi ve gaz sektörlerinde  derece hizmet 

sunan enerji şirketi olma amacı ile bütünleştirmek istemektedir.

ugün eni, ikirlere açık ve dinamik bir şirkettir. ürdürülebilirlik, kültürel, uzun ve sağlam işortaklığı, yenilikçilik ve verimlilik savunduğu , ikirlere açık ve dinamik bir şirkettir. ürdürülebilirlik, kültürel, uzun ve sağlam işortaklığı, yenilikçilik ve verimlilik savunduğu , ikirlere açık ve dinamik bir şirkettir. ürdürülebilirlik, kültürel, uzun ve sağlam işortaklığı, yenilikçilik ve verimlilik savunduğu 

değerlerdir. u değerler doğrultusunda, eni nin güncel logosu, bir yandan aaliyette olduğu tüm bölgelere yakın olan ilgisine, diğer nin güncel logosu, bir yandan aaliyette olduğu tüm bölgelere yakın olan ilgisine, diğer 

tara tan işortakları ile kurduğu sağlam ilişkilerine aynı zamanda günden güne kuvvetlenen ve sürekli gelişen, entegre bir şirket ruhuna tara tan işortakları ile kurduğu sağlam ilişkilerine aynı zamanda günden güne kuvvetlenen ve sürekli gelişen, entegre bir şirket ruhuna 

vurgu yaparken, şimdiye kadar sağladığı devamlılık unsurlarınıda korumaktadır. 

ogodaki değişim, satış ağına da yansıtılmaya başlanmıştır. eni satış noktalarının bu değişime paralel yeniden yapılandırılması, bu yeni  satış noktalarının bu değişime paralel yeniden yapılandırılması, bu yeni 

kimliği şüphesiz güçlendirecektir. ali hazırda pazara sunulmuş olan eni i idei ide motorsiklet yağları serisi, gip deneyiminin ve  motorsiklet yağları serisi, gip deneyiminin ve eni

araştırma ve ileri teknolojisinin bir ürünüdür.  



Yeni dizayn ağız yapısı kolay tamamlama için son derece

uy g un d ur  v e ç ev r ec id ir  çünkü ambalajın bir parçası olarak

dizayn edilmiştir, gereksiz sar iyatı ve motor dışına dökülmeleri önler. 

eni araştırmaları sonucunda geliştirilen, tüm motor tipleri için uygun 

yüksek per ormanslı, son derece güçlü ve uzun dayanım sağlayan 

motorsiklet yağ serisi artık sizinde kullanımınıza hazır. endilerini sektörel 

gelişmelere adamış, yüksek bilgi ve yeterliğe sahip araştırmacılarımız, 

bizlere teknolojik üstünlüğün yüksek standartlarını yakalama şansı 

vermiş ve müşterilerimize, ihtiyaçlarının tamamını karşılayabileceği yenilikçi 

ürünler geliştirme imkanı sağlamışlardır. en i i- R id e en üst teknoloji motosiklet 

ürünleri beklentileri her zaman yukarıda olan sürücülerin taleplerini karşılamak 

üzere üretilen özel bir seridir. 

En yüksek kalite ve per ormans standartlarına , E ,  uygun olmaları 

için ürünlerimizin tamamı çok sert şartlarda yapılan testlerden geçmektedir. 

e yeni ambala ımız daha 

ratik bir kullanım sunmaktadır



m otosikletler

yarışa bağlılığımız

en i,  MotoG  Dünya ampiyonası Moto2 kategorisinin yakıt ve yağ tedarikçisi 

olarak zorlu yarışlar için üreticiler ile sürdürdüğü teknolojik işbirliğini, yarışlara 

bağlılık gösteren uzman teknik ekibi, kurduğu araştırma ve geliştirme merkezlerinde 

sayısız testler yaparak ulaştığı deneyimi, arklı pistlerde yüksek per ormansa ihtiyaç 

duyan yarışçılar ve yarış pisteleri dışında hız, kon or ve güvenlik arayan tüm sürücüler 

için i ide serisi yağları üretmiştir. Yüksek per ormansa yönelik geliştirilmiş, en yeni motor 

teknolojileri ile uyumlu, en son teknolojik ormülasyonlara sahip sürekli gelişen eni i ride 

motosiklet yağları günümüzde çok sayıda pist ve yollarda kullanılmaktadır. 

Yüksek per ormanslı  zamanlı motosikletlerin ihtiyaçlarını 

karşılamak için ormüle edilmiş, özel olarak Moto2 yarışları için 

geliştirilmiş, sayısız testlerden geçmiş sentetik bazlı bir yağ. 

ahip olduğu viskozite değeri ile tüm koşullar altında motorun 

gücünü artırır, düşük ortam sıcaklıklarında kolayca çalışmasını 

sağlar. aboratuarlarımızda özel geliştirilen deterjan katıkları 

sayesinde motor aşınması engeller, korozyonunun olumsuz 

etkilerinden motoru koruyarak mükemmel per ormans sağlar.

on derece yüksek güce sahip  zamanlı motosikletlerin 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahip olduğumuz en iyi bileşen, baz 

ve katıklar kullanılarak ormüle edilmiş tamamen sentetik bir 

yağdır. ullanılan özel sentetik bileşenler yüksek sıcaklığa karşı 

mükemmel bir dayanıklılık sağlar. amamı ile en i tara ından 

geliştirilmiş olan katıklar sayesinde mükemmel bir stabilite sağlar. 

u özellikleri sayesinde spor ve yarış amaçlı kullanımlarda yüksek 

per ormansı garanti eder. 



motosiklet yarışlarındaki 

tecrübemizden e sektörün 

motosiklet üretici liderleri 

ile yakın işbirliğimizden 

doğan ürünler

m o to s iklet ü z erind eki kahramanlar için m
o

to
s
ik

le
tl

e
r

ğır şartlar altında dahi maksimum motor koruması 

sağlayan üst düzey bir yağ. zun süreli kullanımın 

ardından yaşanan zorlu koşullara karşı dayanıklılık 

sağlayarak optimal viskozite seviyesini sürekli korur. 

Yüksek viskozite seviyesi yağın kaldığı kesme 

gerilimine karşı olan sıra dışı direnci, düşük volatiliteyi 

ve yüksek termo oksidati  dayınıklılığı artırır. 



m otosikletler

m o to s ikleti h is s ed er ek ku lla na nla r için

zun kilometreler boyunca kullandıktan sonra bile o timum dayanımı 

e yüksek  motor korumasını aranti edebilen  uzun yolculuklarda e 

kısa şehiriçi kullanımlarda  kon or sağlayan ürünler. 



ehirlerarası yollarda ve şehir içinde,  zamanlı gezi ve uzun yol 

motosikletlerine yönelik sentetik bir yağ. şınmaya karşı yüksek 

koruma sağlarken, hareketli parçaların ömrünün uzamasını garanti 

eder. ullanılan katıkların mükemmel uyumu motora tüm koşullar 

altında üstün koruma ve yükse deterjan özelliği ile temiz çalışma sağlar.

 zamanlı motorlar için yüksek per ormanslı bir sentetik yağ. zel ormülasyonu sayesinde uzun 

yolculukları için doğru bir seçimdir. Yüksek deterjan ve dispersan özellikleri motorun temiz 

şartlar altında çalışmasını sağlar, uzun mesa eler sonrasında bile stabilitesini muha aza ederken 

motor aşınmasını ve depozito oluşumunu önler.



m otosikletler

em as alt hem de o  road kullanımına yönelik 2 zamanlı motosikletler 

için yüksek per ormanslı sentetik bir yağ. Gerek as alt, gerek test ve 

gerekse o  road kullanımlarda mükemmel sonuçlar verir. em otomatik 

karışım hem de manuel hazırlanan karışımlar için uygundur, düşük egzoz 

emisyonu sağlamasının yanı sıra mükemmel bir per ormans sunar. 



zorlu koşullarda 

yüksek dayanıklılık  e 

çok yüksek er ormans

h er z a m a n yeni yollar 

keş etmek isteyenler için

En üst sentetik teknolojiye sahip, en zorlu koşullar ve sürekli yük altında 

çalışabilen bir yağ.  zamanlı o  road motosikletler için geliştirilmiş olan 

ürün, motorun tüm parçalarına aşınmaya karşı yüksek koruma sağlar. 

zel ormülasyonu sayesinde minimum güç kaybı ve servis aralıkları 

arasını güvenle arttırılmasını sağlar. yrıca maksimum ivmelenme ve 

minimum yakıt tüketimini garanti eder.



Motosikleti bir tutku ile 

yaşayanlar için

Yoğun şehir içi kullanımın yanı sıra uzun süreli şehirler arası 

yolculuklar için de uygun olacak şekilde tasarlanmış bir yağ. 

üçük ve büyük hacimli, güçlü, hava ve su soğutmalı  zamanlı 

scooterlar için uygundur. yrıca motosiklet üreticileri tara ından 

öngörülen en uzun servis aralıklarına ulaşılmasını sağlar. 

Scooterların zorlu şehir içi kullanımına 

yönelik olarak tasarlanmış, aynı zamanda 

şehirler arası kullanımlarda da kaliteli bir 

sürüş sağlayan ürünler.



Yoğun ve uzun süreli şehir 

içinde kullanılan scooter'lara 

yönelik üretilen sentetik bazlı 

bir yağ. Yüksek koruma özelliği 

motora daha uzun ömür 

katarken, yakıt tüketimininde 

azalmasına yardımcı olur. 

2 zamanlı scooter motorlar için üretilen 

bir yağ, Gerek hazır gerek manuel 

olarak hazırlanan yağ yakıt karışımlar 

için son derece idealdir. Düşük egzoz 

emisyonu  sağlarken hem motorun 

içinde hem de egzoz sisteminde 

depozito oluşumunu en aza indirir. 

En son nesil 2 zamanlı motorlar için 

üretilen yüksek sentetik teknolojisine 

sahip bir yağ. Motor tutukluluğuna 

karşı yüksek emniyet, zorlu 

koşullarda dahi motorda temiz 

çalışma şartları sağlayarak eksoz 

emisyon değerlerini düşürür. 



E n y eni nesil m otorsiklet v e 

sc ooterla r için ö nerilen y ü ksek 

per ormanslı üst sını  sentetik 

bir yağ. oğukta kolay çalıştma, 

uzun süreli kullanımın ardından 

bile mükemmel viskozite 

seviyelerini korur.

em scooter lardaki hem de 

motosikletlerdeki en yeni nesil 2 

zamanlı motorlar için önerilen üst sını  

sentetik bir yağ. Motor tutukluluğuna 

karşı maksimum emniyet, zorlu 

koşullarda dahi motorda temiz 

çalışma şartları sağlayarak eksoz 

emisyon değerlerini düşürür.

E n y eni nesil y ü ksek p erf orm a ns 

motosikletleri için tavsiye edilen 

üst sını  sentetik bir yağ. Direkt 

olarak yarış dünyasında edinilen 

tecrübelerden yola çıkılarak 

üretilmiştir, özellikle yarışlar ve 

spor kullanımlar için önerilir. 



P ia g g io  için en i i- R id e

m otosikletlerind en en  ü s t d ü z ey d e

key if  a lm a k istey enler için

mükemmel bir işbirliğinin sonucunda ia io motosiklet e scooterlar ile 

rilia acin  için üretilen yağlar.

zun ve yoğun kullanıma maruz kalan 

motosiklet ve scooterlar için önerilen 

sentetik bazlı bir yağ. Mükemmel temizlik 

ve motor koruması sağlar. top Go 

Dur alk  sürüş için ideal. 



E n  iy iler  için

arış deneyimlerinden e Su erbike şam iyonları ile ya ılan yakın 

işbirliğinden doğan yağ serisi  rilia nın elde ettiği za erler e 

çıkılan mükemmel er ormans se iyeleri eni ürünlerinin sağladığı 

aydalarıda doğrulamaktadır. 
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