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Bel-Ray, Flex Your Engine!
Al meer dan 60 jaar, bewijst Bel-Ray dat ze smeermiddelen

produceren met ongekende prestaties. Producten die

voldoen aan de enorm hoge eisen die eraan gesteld worden.

Dagelijks, in alle omstandigheden, over de gehele wereld en 

zelfs daarbuiten. Bel-Ray smeermiddelen: worden toegepast 

in onderzeeërs, reizen naar de maan, weerstaan de extreem 

Arctische kou, trotseren woestijnstof en immense hitte en 

werken onder duizelingwekkende snelheden. Het is dan ook 

niet voor niets dat Bel-Ray smeermiddelen de afgelopen 

jaren vele kampioenschappen hebben opgeleverd. 

Ook voor “Power Sports” is Bel-Ray volledig toegewijd aan 

het leveren van “Total Performance Smeermiddelen”. Smeer-

middelen die specifiek zijn ontwikkeld voor verschillende 

toepassingen. Verschillende toepassingen die door hun 

afwijkende constructies ook aparte eisen aan de motorolie 

stellen. Daardoor is Bel-Ray een van de meest vooraan-

staande leveranciers van smeer- en onderhoudsmiddelen 

in de motorfietsbranche. Bel-Ray levert een volledige range 

aan producten waaronder hoogwaardige twee- en viertakt 

motoroliën, transmissie-, luchtfilter- en vorkoliën maar ook 

lagervetten en remvloeistoffen, zowel in Dot 4 als in Dot 5 

(siliconen) specificatie. Tot de onderhoudsproducten van 

Bel-Ray behoren zaken als motorreiniger, contactcleaner, 

kettingspray, kruipolie, Motowash en koelvloeistoffen. 

Kortom, Bel-Ray heeft alles in huis voor de maximale 

bescherming, het onderhoud en de verzorging van uw 

motorfiets.
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EXL Mineral
10W-40 / 20W-50 • aPI SM, JaSO Ma2

EXL is samengesteld uit de beste minerale basisoliën waaraan het unieke 

Bel-Ray additieven pakket is toegevoegd. Hierdoor is een motorolie met een 

goede HTHS (high temperature high shear) stabiliteit verkregen. Bel-Ray is 

geformuleerd voor motorrijders die een stabiele olie wensen waaraan hoge 

eisen kunnen worden gesteld. EXL is geschikt voor zowel lucht- als waterge-

koelde viertaktmotoren.

Verkrijgbaar in 1L & 4L

EXP Synthetic Ester Blend 
10W-30 / 10W-40 / 15W-50 / 20W-50 • aPI SM, JaSO Ma2 

EXP’s samenstelling van speciale hoogwaardige PaO en minerale oliën, 

gecombineerd met Bel-Ray’s exclusieve additievenpakket ter voorkoming 

van slijtage, resulteert in uitzonderlijke prestaties en bescherming. EXP 

biedt weerstand tegen verlaging van de viscositeit, beschermt zwaarbelaste 

versnellingsbakken, verlengt de levensduur en verbetert de prestatie van de 

koppeling.

Verkrijgbaar in 1L & 4L

EXS Synthetic Ester
5W-40 / 10W-40 / 10W-50 / 15W-50 • aPI SM, JaSO Ma2

EXS is specifiek samengesteld voor onovertroffen bescherming en presta-

ties in alle motoren. EXS is ontwikkeld tijdens de wereldkampioenschappen 

Superbikes. EXS is samengesteld uit hoogpolaire synthetische  basisoliën 

en Bel-Ray’s exclusieve additievenpakket ter bescherming van de motor, de 

versnellingsbak en de koppeling onder de zwaarste omstandigheden en bij 

hoge temperaturen.

Verkrijgbaar in 1L & 4L
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4 STROKE

EXR Racing
20W-50

Bel-Ray’s exclusieve toevoeging ‘Molbuamin’ reduceert de inwendige wrijving 

en voorkomt metaal-op-metaal contact in hoog-toerige tandwieloverbrengingen, 

krukas componenten en in het zwaar belaste kleppenmechanisme. Bel-Ray 

EXR absorbeert ook onder extreme temperaturen hoge piekbelastingen en 

houdt daarbij zijn viscositeit stabiel. Geschikt voor luchtgekoelde racemotoren.

Verkrijgbaar in 1L 

Scooter Synthetic Ester Blend
5W-40 • aPI SM, JaSO Ma2

Bel-Ray 4T Scooter Engine Oil is ideaal voor alle 4T scooters en maxiscoot-

ers, ook die waarin motorblok en versnellingsbak tot één systeem gecom-

bineerd zijn. 5W-40 biedt continue bescherming van het motorblok onder 

zowel lage als hoge temperaturen en vergemakkelijkt de koude start.

Verkrijgbaar in 1L 

Thumper Racing Synthetic Ester Blend
10W-40 / 15W-50 • aPI SM, JaSO Ma2

Bel-Ray Thumper Racing Engine Oil is een hoogwaardige semi-synthetische 

multigrade motorolie. Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de moderne één-

cilinder 4-takt motoren die de Motocross en Supermotard races domineren. 

Geschikt voor alle lucht- en vloeistofgekoelde ééncilinder meerkleps 4-takt 

competitie motoren. Voor alle motoren met gescheiden of gecombineerde 

versnellingsbak.

Verkrijgbaar in 1L & 4L

4 STROKE

Thumper Racing Works Synthetic Ester
10W-50 • aPI SM, JaSO Ma2 

Bel-Ray Thumper Racing Works  is een hoogwaardige volledige synthetische 

4T olie speciaal ontwikkeld voor race en competitie gebruik. De vol-synthe-

tische ester basisoliën bieden de beste bescherming onder de enorm zware 

omstandigheden en bij extreme temperaturen. Geschikt voor alle lucht- en 

vloeistof gekoelde motoren die voorzien zijn van een natte plaatkoppeling.

Verkrijgbaar in 1L & 4L
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2T Mineral
aPI TC, JaSO FB

2T is een eersteklas minerale 2-takt olie. Dankzij de buitengewone sterke 

smeerlaag beschermt 2T zwaarbelaste motoren veelal beter dan zogenaamde 

race oliën en dat tegen een aantrekkelijke prijs. Een unieke formule voor 

volledige verbranding die rookontwikkeling en afzetting van verontreinigende 

stoffen sterk vermindert. aanbevolen voor injectie/automatische 

smeersystemen en mengverhoudingen tot 50:1.

Verkrijgbaar in 1L

SL-2 Semi-Synthetic
aPI TC, JaSO FD

De high tech synthetische basisoliën, gecombineerd met minerale oliën

en de exclusieve Bel-Ray additieven zorgen voor de beste eigenschappen 

in alle tweetaktmotoren. Maximale bescherming tegen slijtage, minimale 

rookontwikkeling, vermindert koolafzetting, verbetert de prestaties en 

voorkomt vastzittende zuigerveren. aanbevolen voor injectie/automatische 

smeersystemen en mengverhoudingen tot 50:1.

Verkrijgbaar in 1L

Scooter Semi Synthetic 
aPI TC, JaSO FD

Een combinatie van Bel-Ray’s exclusieve toevoegingen, hightech synthe-
tische en hoogwaardige minerale oliën, garandeert goede prestaties voor 
een aantrekkelijke prijs. Rookontwikkeling en koolvorming worden tot een 
minimum beperkt voor betere prestaties en een langere levensduur. Toe-
pasbaarheid: aanbevolen voor alle 2-takt olie injectie/autolube systemen of 
in pre-mix tot een verhouding van 50:1. Kan zonder problemen gemengd 
worden met zowel minerale als synthetische oliën.

Verkrijgbaar in 1L 

Si-7 Synthetic
aPI TC, JaSO FD

High tech synthetische basisoliën en de exclusieve Bel-Ray additieven zorgen 

voor onovertroffen prestaties in alle tweetaktmotoren. Maximale bescherming 

tegen slijtage, praktisch geen rookontwikkeling en minimale koolafzetting 

voorkomt vastzittende zuigerveren. aanbevolen voor injectie/automatische 

smeersystemen en mengverhoudingen tot 50:1.

Verkrijgbaar in 1L
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2 STROKE

H1-R Racing 100% Synthetic Ester
met ‘‘Power Valve Formula’’

H1-R met zijn hoogwaardige technologie zorgt voor onovertroffen prestaties 

in alle racemotoren. Maximale smeerfilm en reiniging van zuigers, zuigerveren 

en cilinders. Onovertroffen smeereigenschappen ter bescherming van 

krukaslagers bij hoge toeren. De schone verbranding voorkomt afzetting in de 

verbrandingskamers en op de “power valves”. aanbevolen mengverhoudingen 

30:1 tot 50:1.

Verkrijgbaar in 1L 



V-Twin Mineral
20W-50 • aPI SM, JaSO Ma2

V-Twin Engine Oil 20W-50 is een multigrade 4-takt motorolie die geschikt is 

voor zowel lucht- en watergekoelde motoren. Overtreft de eisen die aan een 

V-Twin motorolie worden gesteld en heeft GEEN invloed op garanties. Re-

duceert lager- en kleppenmechanisme slijtage. Houdt zuigers en zuigerveren 

schoon. Verlaagt bedrijfstemperaturen en minimaliseert de vorming van 

koolaanslag.

Verkrijgbaar in 1L & 4L

V-Twin Semi-Synthetic
20W-50 • aPI SM, JaSO Ma2 

V-Twin Semi-Synthetic Engine Oil 20W-50 is een multigrade 4-takt olie geschikt 

voor zowel lucht- als water gekoelde motoren. Overtreft de eisen die aan een 

V-Twin motorolie worden gesteld en heeft GEEN invloed op garanties.  

Reduceert lager- en kleppenmechanisme slijtage en minimaliseert wrijving voor 

een verhoogd vermogen en lagere bedrijfstemperaturen

Verkrijgbaar in 1L & 4L

V-Twin Synthetic
10W-50 • aPI SM, JaSO Ma2

V-Twin Synthetic Engine Oil 10W-50 is een 100% synthetische, hoogwaardige 

multigrade 4-takt motorolie die geschikt is voor zowel lucht als watergekoelde 

motoren. Voldoet aan en overtreft de eisen die aan een V-Twin motorolie 

worden gesteld. Minimaliseert wrijving voor een verhoogd vermogen en lagere 

bedrijfstemperaturen en reduceert lager- en kleppenmechanisme slijtage. 

Houdt zuigers en zuigerveren schoon en verlaagt olieverbruik.

Verkrijgbaar in 1L & 4L 

V-TWIN
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V-TWIN

Big Twin Transmission Oil
85W-140 • aPI GL-5

Verkrijgbaar in 1L

Primary Chaincase Lubricant
80W • aPI GL-4

Verkrijgbaar in 1L

Sport Transmission Fluid
85W • aPI GL-4

Verkrijgbaar in 1L 

9 4

Een multi-grade transmissieolie speciaal ontwikkeld voor gescheiden versnel-
lingsbakken en haakse eindoverbrengingen.
• Superieure antioxidatie eigenschappen
• Superieure bescherming bij hoge bedrijfstemperaturen
• Uitzonderlijk soepel en stil schakelgedrag
• De specifieke kleur maakt onderscheidt van andere gebruikte smeermiddelen 
eenvoudig

Een hoogwaardig smeermiddel speciaal samengesteld voor gebruik in de 
zwaarbelaste omstandigheden die optreden in primaire overbrengingen van alle 
“Big Twin” motorfietsen. Voorkomt slippen van en zorgt voor een stille en soepele 
werking van de koppeling. Exclusieve Bel-Ray anti-slijtage toevoegingen zorgen 
voor optimale prestaties en een lange levensduur van primaire overbrengingen. 
De specifieke kleur maakt onderscheidt van andere gebruikte smeermiddelen 

eenvoudig

Bel-Ray Sport Transmission Fluid is een hoogwaardige transmissieolie speciaal 

geformuleerd voor de versnellingsbakken en primaire overbrengingen van 

SPORTSTERS. Bel-Ray’s exclusieve EP (Extreme Pressure) formule biedt 

ongeëvenaarde bescherming. Superieure bescherming tegen veroudering van 

de olie zorgt voor langdurige prestaties en behoud van viscositeit. 

• De specifieke kleur maakt onderscheidt van andere gebruikte smeermiddelen 

eenvoudig



ATV Trail Mineral
10W-30 / 10W-40 • aPI SG, met ‘‘Rust Defence System’’

Bel-Ray aTV Trail met Rust Defense System (RDS) is een hoogwaardige 

minerale multigrade olie voor 4-takt aTV’s en Quads. Geschikt voor alle lucht- 

en vloeistofgekoelde 4-takt motoren. De unieke combinatie van Bel-Ray’s ex-

clusieve antislijtage formule en corrosie bescherming (RDS) levert het ultieme 

smeermiddel dat speciaal ontwikkeld is om te voldoen aan de specifieke eisen 

van aTV’s en Quads.

Verkrijgbaar in 1L

GK-2 Racing Kart 100% Synthetic Ester
CIK-FIa GEKEURD

GK-2 Is speciaal samengesteld om te voldoen aan de specifieke eisen die 

gesteld worden tijdens de world championship kart races. Maximale motor 

prestaties en een snelle gasreactie door een schone en optimaal gesmeerde 

power valve. Superieure bescherming door de 100% synthetische ester 

formule. Mengt eenvoudig met alle brandstoffen, behalve methanol.

• CIK-FIa gekeurd.

Verkrijgbaar in 1L 

Blue Tac Chain Lube

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van ketting smeren. Bel-Ray Blue Tac is het ultieme 

middel voor Straat/Off Road en Race gebruik. Blue Tac is een volledig synthetisch, sterk 

hechtende spray met een uitermate hoge smeerfilmsterkte. Hierdoor slingert Blue Tac niet 

van de ketting af. anti-corrosie additieven beschermen de ketting ook in natte omstandig-

heden. Eenvoudig aan te brengen. 

Geschikt voor alle kettingen waaronder ‘O’, ‘X’, ‘XW’ en ‘Z’ -ringkettingen.

Verkrijgbaar in 175ml & 400ml spuitbus

Deze unieke formule doet zijn naam eer aan want het houdt de ketting super schoon dankzij 

de vorming van een smeercoating dat vuil, zand en water afstoot. Pas echt vernieuwend is 

het feit dat het ook nog eens zeer langdurig werkzaam is en hoogwaardige bescherming 

tegen slijtage van ketting en tandwiel biedt. Geschikt voor alle kettingen waaronder ‘O’, 

‘X’, ‘XW’ en ‘Z’ -ringkettingen. Super Clean laat een witte coating achter. 

Verkrijgbaar in 175ml & 400ml spuitbus

Super Clean Chain Lube
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Gear Saver Transmission Oil
75W / 80W • aPI GL-4

Gear Saver is specifiek ontwikkeld voor versnellingsbakken van alle motorfietsen 

voorzien van een natte plaat koppeling en zorgt voor betere prestaties dan 

gewone transmissieoliën. Maximale bescherming van tandwielen, verbetert de 

werking van de koppeling en zorgt voor licht schakelen.

Verkrijgbaar in 1L

Gear Saver Hypoid Gear Oil
80W-90 / 85W-140 • aPI GL-5 

Gear Saver Hypoid olie: speciale basisoliën en Bel-Ray’s exclusieve Extreme 

Pressure additieven zorgen voor een onovertroffen bescherming van zwaarb-

elaste transmissies en cardan overbrenging.

Verkrijgbaar in 1L 

Thumper Gear Saver Transmission Oil
80W-85 • aPI GL-4

Thumper Gear Saver Transmission Oil is een hoogwaardige 4T transmissieolie 

die ontwikkeld is om aan de specifieke eisen te voldoen van 4T motoren die 

zijn voorzien van een gescheiden versnellingsbak. Geformuleerd met extra 

bescherming voor tandwielen en lagers die enorm belast worden in de he-

dendaagse generatie 4T “Thumper” motoren. Deze multigrade biedt maximale 

bescherming, verbeterde werking en levensduur van de koppeling en zorgt 

voor licht schakelen.

Verkrijgbaar in 1L 

TRANSMISSION
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3W / 5W / 10W / 15W 

HVI is ontwikkelt om aan de extreme eisen van moderne schokdempers te 

voldoen, ook onder professionele race omstandigheden. De hoge 

viscositeitsindex zorgt voor een precieze en constante werking en de lage 

wrijvingscoëfficiënt vermindert “stick slip”. HVI bevat “Extreme Pressure” 

additieven en geeft een maximale bescherming tegen slijtage. aanbevolen 

voor alle type schokdempers.

Verkrijgbaar in 1L 

HVI Racing Suspension Fluid

High Performance Fork Oil
2,5W / 5W / 7W / 10W / 15W / 20W / 30W

Deze niet schuimende olie heeft een zeer stabiele viscositeit en beperkt de 

wrijving. Deze eigenschappen maken de olie zeer geschikt voor alle voor-

vorken, zoals: cartridge vorken, conventionele vorken en upside down vorken. 

De speciale samenstelling van Bel-Ray High Performance Fork Oil vermindert 

wrijving waardoor de vork beter aanspreekt.

Verkrijgbaar in 1L

16
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SERVICE
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Verkrijgbaar in 400ml spuitbus & 1L

Foam Filter Oil

Voor alle foam luchtfilters. Bel-Ray’s superieure filterolie vangt al het zand en stof op 

en voorkomt zo beschadiging van de motor. Foam filter olie is waterbestendig en 

zal niet indikken of plakkerig worden als het nat wordt. De donkerblauwe kleur zorgt 

ervoor dat eenvoudig kan worden gecontroleerd of het filter goed is behandeld.

Verkrijgbaar in 400ml spuitbus

Fiber Filter Oil

Deze formule hecht optimaal, is waterbestendig en biedt uitstekende bescherming tegen stof, zand 

en andere verontreinigingen. Ideaal voor bescherming van textiel- en gaasfilters. De rode kleur van 

de olie vergemakkelijkt de behandeling van het filter.

Verkrijgbaar in 400ml spuitbus

Foam Filter Cleaner & Degreaser

Foam Filter Cleaner & Degreaser, reinigt en ontvet en is speciaal ontwikkeld voor het schoonmaken 

van alle moderne schuimluchtfilters. Verwijdert eenvoudig olie en vuil en zorgt voor een grondige 

reiniging van alle schuimluchtfilters. Foam Filter Cleaner & Degreaser tast het schuimfilter niet aan en 

verlengd zo de levensduur van filter en motor.

Verkrijgbaar in 1L & 4L

Moto Chill Racing Coolant

Moto Chill is een geavanceerde koelvloeistof op basis van propylene glycol. Propylene 

glycol zorgt voor maximale warmte overdracht en dus meer motorkoeling. Moto Chill 

beschermt optimaal tegen corrosie, voorkomt cavitatie en verlengt de levensduur van het 

koelsysteem. Moto Chill  is gebruiks klaar, geen water toevoegen.



Verkrijgbaar in 454gr & 397gr 

Waterproof Grease

Volledig waterbestendig, zelfs bestand tegen zoutwater. Dankzij de 

toevoeging van een aluminium complex smelt of druipt het niet. Bel-Ray 

Waterproof Grease is extreem duurzaam. Speciaal ontwikkeld voor 

gebruik in wiellagers, lagerbussen, draaipunten in veersystemen en voor 

het frame.

SERVICE

Verkrijgbaar in 284gr

Assembly Lube

Assembly Lube is een montagepasta met een hoog gehalte aan Molybdeendisulfide. Deze 

vaste smeerstof smeert uitstekend en is bestand tegen hoge temperaturen. assembly Lube 

wordt toegepast bij het monteren van machineonderdelen, het voorkomt vreten en vastlopen, 

en is geschikt voor alle metalen. 

Verkrijgbaar in 355ml

Super DOT 4 Brake Fluid

Super DOT 4 Brake Fluid is een nieuw ontwikkelde remvloeistof speciaal voor de rem-

men van de snelste en modernste motoren. De remvloeistof voldoet aan de DOT 4 

specificatie, de vrijwel universeel voorgeschreven kwaliteit remolie voor motorfietsen.

Verkrijgbaar in 355ml

Silicone Dot 5 Brake Fluid

Hoogwaardige vervanging voor amerikaanse motoren die standaard DOT 5 Silicone 

remvloeistof gebruiken. Is niet schadelijk voor kunststoffen of gelakte oppervlakken.  

absorbeert geen water, wat vaak een slechte eigenschap van remvloeistoffen is, en heeft 

een extreem hoog kookpunt van 260°C. Overtreft DOT 5 en FMVSS 116 specificaties.

Let op: Niet mengbaar met dot 3,4 en 5.1!

SERVICE
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Verkrijgbaar in 1, 5, 25 Ltr. 

Moto Wash

Een hoogwaardig, biologisch afbreekbaar gel concentraat dat, ondanks dat het geheel zuurvrij is, vuil 

effectief verwijdert. Kan veilig toegepast worden op gelakte oppervlakken, fiberglas, kunststof, chroom, 

aluminium en overige legeringen. Voor een optimaal resultaat sprayt u Bel-Ray Moto Wash op de 

afgekoelde motor, laat het een korte tijd inwerken en spoel het vervolgens met een krachtige waterstraal 

schoon. Bel-Ray Moto Wash druipt niet en laat geen aanslag achter. 

Tevens te verkrijgen in navulverpakking van 1 liter.

Verkrijgbaar in 400ml spuitbus

Silicone Detailer & Protectant

Silicone Detailer & Protectant Spray is een eersteklas product ontwikkeld voor een spectaculaire 

oppervlakte behandeling van alle kunststof en metalen oppervlakken. Silicone Detailer & 

Protectant spray geeft een mooie en goed hechtende coating op de behandelde delen, zonder 

aantrekkingskracht van stof en vuil. Indien gewenst kan de laag eenvoudig door grondig wassen 

verwijderd worden.

Verkrijgbaar in 400ml spuitbus

6 in 1

6 In 1 is een water dun smeermiddel. Het heeft sterk penetrerende eigenschappen en zeer 

goede smeer capaciteiten. Het principe van 6 in 1 berust op de toepassing van Molbuamin. De 

Molbuamin vormt een zeer dunne laag op de metaaloppervlakken en zorgt ervoor dat deze van 

elkaar gescheiden blijven en dat slijtage tot een minimum wordt beperkt. 6 in 1 stoot water af en 

vermindert wrijving. Onschadelijk voor elektrische contacten.

Verkrijgbaar in 400ml spuitbus

Brake & Contact Cleaner

Brake & Contact Cleaner is een krachtige spray en reinigt en ontvet remdelen, elektrische 

contacten, bougies, elektromotoren en metalen oppervlakken. Droogt binnen enkele seconden en 

laat geen aanslag achter. Brake & Contact Cleaner verwijdert ook oude en verharde smeermiddelen 

en tast de meeste kunststoffen niet aan. 
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