
 
 

 

 

A Cepsa apresenta XTAR Moto, a nova gama de 
lubrificantes de última geração  

 

         
 

                  A nova gama de lubrificantes XTAR Moto foi concebida especificamente para 
satisfazer as mais elevadas exigências das motos de última geração. 

 

                   A fórmula inovadora protege os motores, tanto a 4T como a 2T, com produtos 
específicos adaptados às necessidades de cada tipo de motor e perfil de condução 

 

 

O novo produto é fruto do trabalho desenvolvido no âmbito da Inovação e Tecnologia Cepsa, com foco 

permanente na criação de produtos com os mais altos padrões de qualidade. A Cepsa apresentou os seus 

novos lubrificantes específicos para motociclos e ciclomotores: XTAR Moto e Cepsa Moto. A nova gama de 

óleos para motociclos e ciclomotores atende às mais elevadas exigências técnicas dos novos motores, tanto 

4T como 2T, decorrentes da evolução tecnológica desenvolvida pelos fabricantes de motos. A linha criada 

é composta por uma gama de lubrificantes sintéticos e minerais, dirigidos à lubrificação dos motores das 

motos, que devem satisfazer características técnicas de rendimento muito específicas, uma vez que estão 

expostos a maior potência do que outros tipos de motor. Os novos lubrificantes, dotados da última 

tecnologia em aditivos, destinam-se a utilizadores que querem atingir os mais elevados níveis de 

detergência, proteção anti desgaste e baixas emissões, o que permite manter em perfeito estado 

cada tipo de motor, proporcionando o máximo rendimento. 

 

 

Lubrificantes específicos para cada tipo de motor: 4T e 2T 

 

Para estas novas necessidades do mercado, a Cepsa criou e ampliou esta inovadora gama de produtos 

“Premium”, concebida através de uma combinação de bases minerais e sintéticas de elevada qualidade, 

juntamente com aditivos específicos para motores de moto. Esta nova fórmula, denominada EfficientLUB®,  

 



 
 

 

protege os componentes do motor e consegue o seu máximo rendimento e eficiência, melhorando o seu 

desempenho. 

 

As novas gamas de lubrificantes sintéticos XTAR Moto 4T foram concebidas para proteger os três pontos 

mais críticos de uma moto: motor, transmissão e embraiagem, inclusive sob condições de temperatura 

e tipos de condução mais extremos. A Cepsa desenvolveu estes novos óleos, conseguindo a máxima 

estabilidade térmica, maior proteção contra o desgaste e nível de detergência, evitando a 

formação de sujidade e depósitos prejudiciais nas superfícies críticas. 

 

Os novos lubrificantes para motociclos XTAR com tecnologia EfficientLUB® cumprem os padrões de 

qualidade mais exigentes do mercado, tanto JASO MA que homologa uma maior proteção ao motor, 

transmissão e embraiagem, como API SN que proporciona um maior rendimento do motor.  

 

A ampla gama de óleos XTAR Moto 4T abrange praticamente a totalidade de graus SAE: 10W30, 5W40, 

10W50, 10W40, 15W50, 20W50 e 20W40. 

 

A gama de lubrificantes XTAR é complementada com óleos específicos para motores de motociclos e 

ciclomotores a 2T que necessitam de uma maior limpeza, redução das emissões contaminantes e 

eliminação de depósitos de resíduos para melhorar o seu funcionamento. Neste sentido, os 

lubrificantes de Moto 2T minerais ou sintéticos da Cepsa foram formulados com a mais avançada tecnologia 

Ester Based que garante a limpeza e durabilidade deste tipo de motor. 

 

 

Esta nova alta gama de lubrificantes para motores de 2T superou as homologações mais exigentes quanto 

a poder lubrificante, detergência e redução de fumos (JASO e ISO), e respondem às necessidades concretas 

de cada tipo de motor e condução: competição, desportiva, urbana ou multiusos.  

 

 
A Cepsa é um grupo energético, 100% IPIC, que emprega cerca de 10.000 profissionais, exercendo a sua atividade em todas as 

fases da cadeia de valor dos hidrocarbonetos: exploração e produção de petróleo e gás, refinação, transporte e comercialização de 

derivados do petróleo e do gás natural, biocombustíveis, cogeração e comercialização de energia elétrica.  

 

A Empresa desenvolveu uma importante área petroquímica, em alta integração com a área de refinação de petróleo, onde fabrica e 

comercializa matéria-prima para a elaboração de produtos de elevado valor acrescentado que são utilizados, principalmente, para a 

produção de plásticos de nova geração e detergentes biodegradáveis. Conta com uma notável presença em Espanha e, através de 

uma progressiva internacionalização das suas atividades, também desenvolvidas em vários continentes, comercializa os seus produtos 

em todo o mundo. 
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