ČIŠČENJE
ČISTILO VERIG GEL

SPREJI ZA NEGO KOLES

000275 - 400ml

DA BO VAŠE KOLO V TOP KONDICJI

Čistilo verig gel je učinkovito in hitro čistilo za verige in zobnike koles. Ima optimalni čistilni učinek
zaradi unikatne sestave in z lahkoto odstranjuje
mast in umazanijo.

ČISTILO ZAVOR

LINIJA IZDELKOV ZA NEGO KOLES

000291 - 200ml

• ČIŠČE N J E

Čistilo zavor je čistilo z odličnimi topilnimi učinki
za odstranjevanje masti in umazanije z zavornih
diskov in zavornih ploščic.

Med dolgimi kolesarskimi vožnjami se na kolesu nabere velika
količina masti in umazanije, kar lahko povzroči hitrejšo obrabo
ali blokado delov kolesa. Zato je izredno pomembno redno in
temeljito čiščenje po vsaki intenzivni vožnji, da se kolo ohrani
v dobri kondiciji in se preprečijo problemi v prihodnosti.

VIDEO POVEZAVA

• Z AŠČITA
Da se zagotovi top kondicija kolesa čim dlje, je pomembno, da
se kolo zaščiti pred mastjo in umazanijo in se tako preprečijo
poškodbe med uporabo.

E-BIKE ČISTILO
KONTAKTOV

• PO DMA ZOVAN J E

000286 - 200ml
E-bike čistilo kontaktov je čistilo z visokimi čistilnimi učinki za čiščenje električnih kontaktov.

Redno mazanje kolesa in njegovih delov je ključno, da se
zagotovi dobra ohranjenost kolesa čim dlje. Ko čistite kolo,
se nekaj lubrikacije med tem procesom izgubi. Zato je
pomembno, da se po vsakem pranju ponovno namažejo deli
kolesa, da se zagotovi optimalna zaščita in dobro delovanje
kolesa.

Skenirajte to QR-kodo za ogled videa: Kako očistiti kolo.
Ali obiščite: www.motip.com/bikecleaning
120064SLO

• SESTAVL JAN J E

MoTip YouTube
VIDEI ZA UPORABO IZDELKOV MOTIP

Uvoznik/Distributer

000281 - 500ml

SPEKTER D.O.O.

Bio čistilo je biorazgradljivo čistilo z odličnimi čistilnimi učinki, ki se lahko uporablja na vseh delih
kolesa, tudi delih iz karbona, titanija, kroma, železa, aluminija, gume in plastike.

3310 Žalec

Ložnica pri Žalcu 52a

Da bi bilo razstavljanje in sestavljanje delov kolesa čim lažje,
je pomembno uporabiti izdelke, ki obenem maže in vzdržuje
dele kolesa, saj zagotavlja enostavno demontažo/montažo ter
preprečuje obrabo in blokade.

www.motip.com

www.spekter-zalec.si

• PO PR AVILO

www.kupibarve.si
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BIO ČISTILO

MoTip je spoštovana in uveljavljena blagovna znamka že več kot 40
let v avto segmentu, DIY in industrijskem segmentu. Linija MoTip
Bike Care je bila razvita na zdravih temeljih. Ponuja preko 20
izdelkov za vzdrževanje in popravilo vseh vrst koles. Naši tehnični
specialisti so tesno sodelovali s proizvajalci koles in kolesarskimi
klubi ter podrobno testirali izdelke, da bi zagotovili najvišjo
kakovost.z

P CO ND

Da bi zagotovili optimalno kondicijo kolesa med uporabo, smo
razvili specialne izdelke, ki preprečujejo neprijetne situacije,
kot so prazna zračnica ali daljša zavorna pot zaradi slabših
zavor.

www.pinterest.com/motip_eu

120064-Bike-Care_leaflet_SLO.indd 1

19-01-2021 13:38

ZAŠČITA

PODMAZOVANJE

PODMAZOVANJE

SESTAVLJANJE

PTFE (TEFLON) SPREJ

VAZELIN SPREJ

000277 - 400ml

000271 - 400ml + 000292 - 200ml

000284 - 400ml + 000295 - 200ml

000285 - 400ml

Shield je sprej za obdelavo pritrdilnih elementov
in za preprečevanje korozije. Shield na kolo nanese tanek zaščitni sloj in tako zagotavlja učinkovito
odpornost proti kemičnih in vremenskim vplivom.

Sprej za verige SPORT je (suhi) lubrikant s keramičnimi delci za obdelavo verig in zobnikov koles,
odbija tudi umazanijo. Najbolj ustrezen je v suhih
pogojih.

PTFE (teflon) sprej je univerzalno mazivo za obdelavo mehanskih kovinskih delov. Ima odlično
mehansko in termalno obstojnost ter preprečuje
obrabo in blokade delov kolesa.

Vazelin sprej je univerzalni lubrikant in sprej za
ohranjajnje kolesa z odličnim oprijemom. Preprečuje blokade in preprečuje korodiranje in obrabo vijačnih pritrdil ter kolesnih obročev.

SHIELD

SHINE & PROTECT

SPREJ ZA VERIGE SPORT

000270 - 400ml

SPREJ ZA VERIGE ULTRA

MAST ZA LEŽAJE

000272 - 400ml

000276 - 200ml

000288 - 400ml + 000289 - 200ml

Shine & Protect je izdelek, ki čisti in vzdržuje kolo
ter mu daje dolgotrajen sijaj. Shine & Protect je
ustrezen za uporabo na vseh lakiranih in karbonskih
delih kolesa.

Sprej za verige ULTRA je (mokri) lubrikant s keramičnimi delci za obdelavo verig in zobnikov koles,
odbija tudi umazanijo. Je visoko viskozen izdelek
in najbolj ustrezen za uporabo v mokrih pogojih.

Mast za ležaje je mast na bazi litijeve masti za vse
vrste ležajev. Ima visoko viskoznost ter preprečuje
obrabo in blokade.

Odvijač sprej je učinkovit izdelek za odvijanje zarjavelih delov. Ima dobre penetracijske sposobnosti
in vsebuje grafit ter MoS2.

E-BIKE ELECTRO
PROTECT

OLJE ZA VERIGE ULTRA

SUPER LUBRIKANT

000279 - 100ml

000273 - 400ml + 000293 - 200ml

Olje za verige ULTRA je (mokri) lubrikant za obdelavo verig in zobnikov koles. Je visoko viskozen
izdelek in najbolj ustrezen za uporabo v mokrih
pogojih.

Super lubrikant je nizko viskozen izdelek za obdelavo nenosilnih in premikajočih se delov kolesa z
izjemo veirg.

000287 - 200ml
E-bike Electro Protect je sprej za zaščito električnih delov kolesa pred vlago. E-bike Electro Protect
odbija tako vlago kot vodne kapljice.

SILIKON SPREJ

OLJE ZA VERIGE SPORT

000283 - 400ml + 000294 - 200ml

000280 - 100ml

Silikon sprej maže in ščiti plastične in barvane
dele kolesa. Silikon sprej preprečuje cviljenje in
škripanje plastičnih delov kolesa.

Olje za verige SPORT je (suhi) lubrikant za obdelavo verig in zobnikov koles. Je najbolj ustrezen za
uporabo v suhih pogojih.
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ODVIJAČ SPREJ

POPRAVILO
SPREJ ZA POPRAVILO GUME
000297 - 75ml
Sprej za popravilo gume je sprej na bazi gume za
popravilo pnevmatik koles v nujnih primerih. Je
idealen za majhne luknjice in se lahko uporabi brez
potrebe bo odstranjevanju gume.

SPREJ ZA VZDRŽEVANJE
ZAVOR
000278 - 400ml
Sprej za vzdrževanje zavor ima visoko termalno
odpornost za vzdrževanje zavor na kolesih. Sprej
za vzdrževanje zavor zagotavlja optimalno zavorno
kapaciteto.
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