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Benzí ny Aspen 2 o Aspen 4 neobsohují  prokticky ¾ ódné  ¹ kodlivé  lólky joko

benzen, oromoticl<é  uhlovodí ky nebo oleí iny,kleé  mohou b,it pů vodcivó¾ ných

zdrovotní ch problé mů . Alkylótový benzí n Aspen zóroveň tolil< nezonó¹ í
zopolovocí  sví č ky o spolovocí  komoru. Benzí n Aspen lze dlouhodobě
sklodovoí  bez dopodů  no jeho kvolilu,lok¾ e i po del¹ í  odsióvce.svů j motor

snodno nostorlujete. Je ¹ etrný k ¾ ivolní mu prostředí  v něl<oliko ohledech,
nopří klod sni¾ uje lvorbu smogu o cco 40 7".

Aspen 2 je o|ky|ótový
benzí n obsohují cí  2 %

bioIogicky odbourotel-
né ho o|eje pro dvou-
toktní  motory, který je
vhodný pro řetězové
pi|y, křovinořezy, nů ¾ ky
no ¾ ivý p|oŤ, mopedy,
vy¾ í noč e tróvy, elektrické  řezoč ky
o jiné  dvouŤoktní  motory pozemní ch
sŤrojů  Výběr o vývoj o|eje pou¾ ité ho
v po|ivu Aspen 2vychózelzvize
budoucnosli, Jde o p|ně syntetický
o|ej, jeho¾  obsoh je a¾ ze óO%z
obnovitelných zdrojů , je bio|ogicky
odbourotelný (ví ce ne¾  BO % za
28 dnů ) o neobsohuje pope| oni
rozpou¹ těd|o, OIej zochovóvó
extré mně č istý motor o mó
optimó|ní  mozocí  vlostnosti při

v¹ ech tep|otóch motoru,

Aspen 4 je olky|ótový
benzí n bez o|eje, který
je vhodný pro trovní
sekoč ky, rotoč ní  ku|Ť i-

vótory, sněhové  fré zy,
č |uny o jiné  č tyřtoktní
motory. Obyč ejný
benzí n obsohuje
eŤono|, jen¾ vó¾ e vlhkost o mů ¾ e
způ sobit poruchy motoru. A|kylóŤový
benzí n Aspen neobsohuje ¾ ódný
etonol, o proio je ideó|ní  pro pou¾ ití
nopřk|od no moři,
Chcete-|i pou¾ í t olky|ótový benzí n
ve dvoutoktní m pří věsné m motoru,
jednodu¹ e ho smí chejte s o|ejem
pro pří věsné  motory Aspen 4,

Vyberte si bio|ogicky odbourote|ný
olej o minimo|izujte tok dopod no
¾ ivotní  prostředí .
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SNADNÉ  STARTOVÁNÍ
pokud chcete svou Ťrovní  sekoč ku nebo řetězovou
pilu po zimě nebo letní  odstóvce snodno nostortovot,
olkylótový benzí n Aspen je pro vós tou provou volbou,
Kvoliio obyč ejné ho benzí nu se při d|ouhodoběj¹ í m
ulo¾ ení  v nódobóch nebo polivových nódr¾ í ch zhor¹ uje
o mů ¾ e býi pří č inou ¹ potné ho stortovóní  nebo provozní ch
prob|é mů , Aspen si noopok udr¾ uje svou kvo|itu o je
zórukou bezprob|é mové ho provozu po mnoho |et,

PtAsTovÉ  NÁDoBY l ®lvorruí  PRoSTŘEDÍ
Polyetylé nový p|ost, z né ho¾  se nódoby vyróběji je ¹ etrný
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Poznómky

Odolnost benzí nu proti klepóní  při ní zkých
otóč kóch motoru

Odo|nost benzinu proti k|epóní  při vysoký
otóč kóch moŤoru,

Vysoký i|ok por produkuje ví ce benzí nových
výporů  o provozní ch problé mů  zo tep|o,
Mí sí ní  odchyIky jsou pří pustné ,

Ve|mi ¹ kod|ivé  pro ¾ ivotní  prostředí  o Idské
zdroví , Přispí vó nopří k|od k okyse|ovóní
vodní ch p|och,

Velmi ¹ kod|ivé  pro ¾ ivotní  proslředí  o ldské
zdroví , Mů ¾ e způ sobit nervovó po¹ kození ,
bolesti h|ovy, zóvrotě o poc iy nevolnosti,

Benzen je nejnebezpeč něj¹ í  oromotický
uhlovodí k obso¾ ený v benzinu, Mů ¾ e
způ sobit rokovinu krve (|euké mii),

© kodlivé  pro ¾ ivotní  prostředí  o |idské  zdroví ,
způ sobuje provozní  prob|é my o omezuje
dobu pou¾ itelnosil,

Vó¾ e v|hkost, co¾  mů ¾ e způ sobit poruchy
motoru,

Oznoč uje způ sob. jokým benzí n reoguje
s kyslí kem při vysokých teplotóch, Ní zkó
hodnofo znomenó, ¾ e benzí n rychieji siórne

vů č i ¾ ivotní mu prostředí  o |ze jej recyk|ovot no moterió|ní
i energetické  vyu¾ ití , Při recykloci se z něj tvoří  pouze oxid
uh|ič itý o vodo,

pŘí slu¹ rl.tsrví
Aspen nobí zí  toké  speciólní  pomů cky pro b,ezpeč něj¹ í
o snodněj¹ í p|nění  o monipuloci Nopří k|od plnicí  hubici,
kteró zostoví  tok kopo|iny, jokmi|e je nódr¾  plnó, tzn, ¾ e
nepotřebujete nó|evku o nedochózí krozlití  kopoliny č i
ú niku výporů ,
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Oktonové  č í s|o RON

Oktonové  č í s|o MON

T|ok por (kPo)

Sí ro (ppm)

Obsoh oromotických
uh|ovodí ků  (obj %)

obsoh benzenu
(obj %)

obsoh olefinů
(obj %)

Etono| (obj, %)

OdoInost proti
oxidoci (min)

Alkylot* * EN228* * *

>93 95

55 ó5 55-95

B5>90

<l0<l0

ffi,

<35

§_11'

;,*f,l i|]
9¹ ,
álij

.]:ffi
<l

<0, l

<l

0

<lB

<l0

>3ó0

- Typ cké  hodnoí y pro o|kylólový benzí n Aspen,
'- Norrno pro oIky|óty Ss l5 54 ó'l :2008,
--- EN228 normo SS-EN 228:2013 (stondordnibenzí n)

A ky ótový b,enzí n Aspen VyV!í  a Vyrób,í  ¹ Vé dskó flrmo Lontmónnen Aspen AB, F]rmo Aspen by o zo o¾ eno v roce l 988 s Cí em Zlep¹  t
procovní  podmí nky procovnků  V ]esn CtVi kteři musel Celé  dny c]ýchoi ¹ kod Vé  VýfUkoVé  plyny Z řelěZoVýCh p Výhocly pou¾ í Vóní
Olky ótU V řeté ZoVýCh p ]óch nomiisto obyč ejné ho benzinu ob]ev pon Ro Ond Elmóng, odborní k nO pol Vo Ve firmě Vo Vo. V¹ echno lo
ZOč O o Ve měsiě Lerum U ]ezero Aspen, proto ien nóZeV Dnes firmo Lontmónnen Aspen Sí dlí  Ve měsiě Hindós nedo eko Gothenburgu
F rmo je SoUč óSií  SkUp ny LOntmOnnen, jedné  Z největ¹ ich korporocí  V severskó ob OSi
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