


Výsledek testu: zvýšení výkonu o 3,46% 
 

Test provedl: Autoservis Marian Blažek, amatérský motocyklový 
závodník 

 

 



Motocykly ve kterých jsme testovali a používáme MC-2100 

Yamaha yzf-R6  2017           Kawasaki zx-6rr 2003 
Motor:          Motor: 
•Řadový čtyřválec, 16 ventilů   - Řadový čtyřválec, 16 ventilů 

•Objem: 599cc     - Objem 599cc  
Výkon:          Výkon: 
•86kw / 116,93 hp 13000 rpm   - 87,1 kw / 116,7 hp 14500 rpm 

Točivý moment:        Točivý moment: 
•65 Nm 12000     - 61,7 Nm 10500 rpm 

Mokrá váha:         Mokrá váha: 
•185 Kg      - 190 kg 



Ve starší Kawasaki zx-6rr jsme měřili výkonové parametry před a po aplikaci nano přípravku do 
motorového oleje NANOTECH-EUROPE  MC-2100. 
Tovární označení motorky: Kawasaki zx-6rr 
Rok výroby: 2003 
Najeto: 45005 
Motorový oleje: MOTUL 300V 10W50 

Měření před aplikací MC-2100: 
Měření po aplikaci MC-2100 a nájezdu cca 200 km 

Po aplikaci přípravku NANOTECH-EUROPE MC-2100 bylo 
naměřeno zvýšení výkonu o 3,46% 



Výrobky NANOTECH-EUROPE jsme poprvé vyzkoušeli v roce 2019 ve vlastním autě 
Volkswagen transporter. Po aplikaci a nájezdu cca 400 km se projevily pozitivní 
vlastnosti přípravku. Motor se zklidnil, zaregistroval jsem zvýšený výkon a také se 
snížila spotřeba. Na základě pozitivních vlastních poznatků, jsme začali přípravky 
NANOTECH-EUROPE nabízet našim zákazníkům v autoservisu. 

AUTOSERVIS Marian Blažek 

Na základě výborného výsledku testu ve vlastním autě, jsme provedli test přípravku 
NANOTECH-EUROPE MC-2100 ve vlastní závodní motorce Yamaha yzf-6R. Po aplikaci 
jsem pocitově cítil zlepšení, která jsem si chtěl prověřit měřením na motorové brzdě. 
K tomu jsme využili motorku Kawasaki zx-6rr, kterou jsem koupil pro syna. Měření 
proběhlo před a po aplikaci MC-2100 na motorové brzdě konstrukce Jaroš, softwarová část je 
MotoCOMTest v Integrované střední škole automobilní Brno. 
Měření potvrdilo mé pocity – zvýšení výkonu motoru. Výrobek MC-2100 budeme dál 
používat v mé i synově závodní motorce.  



Závěr: 
 

Na základě výše uvedených výsledků, přípravek NANOTECH-

EUROPE MC-2100 do motorových olejů, zvýšil výkon 
motocyklu Kawasaki ZX6R o 3,46% a to již po nájezdu 200 

km. 
 

AUTOSERVIS Marian Blažek, Luční 3096, 616 00 Brno-Žabovřesky, marianblazek@volny.cz 

 



Motorová brzda Jaroš a Integrovaná střední škola automobilní Brno 



Děkujeme za pozornost 
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