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Et av verdens største oljeselskap utvikler produkter i Sverige.

Alltid med personlig service og med deg som kunde i sentrum.

Kravene på smøremidler blir stadig tøffere

og mer innsnevret. Den tekniske utvikling-

en stiller stadig nye krav på oljens egenska-

per under ekstreme forhold. Økt konkur-

ranse og krympende marginer innen ulike

brukergrupper stiller krav på smøremiddel

med både lang livslengde, minsket energi-

forbruk og forlengde bytteintervaller.

Skjerpede miljønormer stiller krav til

ulike smøremidlers effektivitet og innhold.

Jo bedre smørende egenskaper en olje har

desto lavere energiforbruk og smørefor-

bruk. Jo mer miljøtilpassede additiv en olje

innholder desto mindre påvirker det mil-

jøet.

Vår ambisjon å leve opp til de ulike krav og

forventninger som ved hvert gitt tilfelle

stilles på produktene våre skal derfor nær-

mest ses som en selvfølge. Isteden har vi en

uttalt målsetning å ligge et skritt foran. Vi

vil at hver enkelt olje eller smøremiddel

ikke bare oppfyller, uten helst også

hele tiden overtreffer, de samlede

kvalitetskravene fra så vel tekniker,

økonomer som myndigheter. For å

klare dette kreves kunnskap, erfa-

ring og ikke minst ressurser.

På forskningslaboratoriet vårt er

disse forutsetninger vel tilgodesett.

Her finnes både stor kunnskap og

lang erfaring av løpende å utvikle

nye smøremiddel til industri- og

verkstedsfirmaer, til motorsport, per-

sontrafikk og tung trafikk.

Mange ganger skjer denne pro-

duktutviklingen i direkte samarbeid

med kundene våre. Resultatet av

arbeidet ved dette anlegget har

bidratt sterkt til at vi i dag er en av

de ledende leverandørene av smøre-

olje og spesialprodukter.

Smøreoljefabrikken vår ved Loudden
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i Stockholm, sammen med OKQ8s

ingeniører, videreutvikler og tilpas-

ser så disse produktene ytterligere

etter svenske krav og forhold.

Til grunn for våre produkters høye

kvalitet har vi dessuten noe som

andre produsenter mangler.

Ressursene fra Q8, et av verdens

største oljeselskap, samt tilgangen til

verdens beste baseolje for produk-

sjon av smøremiddel. Med denne

oljen som base, hentet fra kilder i

Kuwait, produserer vi i dag over 170

ulike smøremidler, utviklet for ulike

formål.

Høyst sannsynlig finner du blant alle

disse et smøremiddel som tilsvarer

dine spesifikke krav. Hvis ikke så tar

vi fram det til deg. 

I samsvar med miljøkravene.



MOTOROLJER 

I takt med alt mer intensiv motorutvikling for

person- og lastebiler stilles også nye krav til

motoroljen. Våre motoroljer er utviklet for å

klare de aller seneste kravene som stilles av

bilindustrien. Utviklingsarbeidet skjer i

mange tilfelle sammen med motorutviklerne

og vi tester regelmessig vår kvalitet, både

gjennom uavhengige motortester og gjen-

nom å smøre motorkjøretøyer som utsetter

oljene for ekstreme belastninger. Ved å velge

en motorolje fra Q8Oils er du sikker på at du

får et produkt som oppfyller meget høye kva-

litetskrav.

For personbiler anbefaler vi at du alltid skal

forsøke å velge en motorolje som er basert

på syntetisk baseolje, ettersom det er oljer

med betydelig bedre egenskaper. I dag finnes

det også motoroljer som er spesielt tilpasset

for forlengde bytteintervaller og ulike etter-

behandlingssystem både for person- og laste-

biler. Derfor er det viktig at du velger rett 

motorolje til nettopp ditt kjøretøy.

Er du usikker på hvilken motorolje du skal

velge så kan du få hjelp av Oljeguiden på

www.okq8.se. Der finnes oljeanbefalinger til

nærmere 10 000 kjøretøyer.

Q8 Dragracing Oil
SAE 60+
Syntetisk motorolje med esterinnblanding. Ekstrem høypre-

sterende olje spesielt utviklet for dragracing, metanol.

Anbud gis på forespørsel.

Q8 Formula F1
SAE 10W-50
Syntetisk motorolje i konkurranseøyemed. Spesielt utvik-

let for motorer med meget høy trimmingsgrad. Klarer å

holde oljetrykket og smøreevnen oppe tross høye effek-

ter, overflatetrykk og glidehastigheter som gir høy var-

meutvikling og utsetter motorer og olje for meget høye

belastninger.

API SM, ACEA A3/B4

Q8 Formula Excel 
SAE 5W-40
Syntetisk superolje for bensin- og dieselmotorer. Gir lette-

re start vintertid samt bidrar til bedre drivstofføkonomi.

Testet og godkjent av ledende bilprodusenter. Ment til

året-rundt-bruk fra  ca. -40°C og oppover. Fullt blandbar

med andre motoroljer. Passer som påfyllingsolje til alle

biler.

API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, Mercedes 229.3, Renault RN

0700/0710, VW 502.00/505.00, GM-LL-B-025, PSA B71 2300,

Porsche A40

Q8 Formula Special G Long Life
SAE 5W-30
Syntetisk motorolje for forlengede bytteintervall og med

brenselbesparende egenskaper og høy motorbeskyttelse.

Spesielt utviklet for GM og Opels Euro 5 motorer som krever

GM Dexos II.

Low SAPS olje beskytter katalysatorer og kjøretøy utstyrt med

partikkelfilter. Meget kompetent olje som oppfyller følgende

spesifikasjoner.

API SN/CF, ACEA A3/B4, ACEA C3,GM Dexos II, 502.00/505.01,

MB 229.51, BMW Longlife-04, GM-LL-A-025 & GM-LL-B-025

Q8 Formula VX Long Life 
SAE 5W-30
Syntetisk Long Life motorolje er utviklet for blant annet ben-

sin- og dieselmotorer fra Volkswagenkonsernet (Audi,

Skoda, Seat, Volkswagen) med forlenget og fleksibelt oljebyt-

teintervall (WIV). Formulert med den absolutt nyeste additiv-

teknologien. 

Godkjent for Euro 5 og 6-motorer med partikkelfilter. 

Passer til både BMW, Mercedes og Porsche, samt kompatibel

med tidligere VW-spesifikasjoner.

VW 504.00/507.00, Överlappar VW 501.01/502.00/

503.00/503.01/ 505.00/505.01/ 506.00 och de flesta dieselmoto-

rer som kräver VW 506.01, ACEA C3, BMW Longlife-04,

MB 229.51, Porsche C30, Möter ACEA C2

Q8 Formula M Long Life
SAE 5W-40
Syntetisk Low SAPS motorolje for motorer med normale og for-

lengede oljebytteintervall.

Spesielt tilpasset for Chevrolet Captiva og Epica samt Opel

Antares 2.0 liters dieselmotorer med partikkelfilter.

Passer også de seneste partikkelfilterutstyrte kjøretøy fra

Mercedes-Benz og BMW samt et flertall kjøretøy der noen av

nedenstående kvalitetsnivåer angis.

ACEA C3, ACEA A3/B4, MB 229.51, BMW Longlife-04, VW

502.00/ 505.01, Porsche A40
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Q8 Formula Ultra
SAE 0W-30
Syntetisk motorolje med drivstoffbesparende egenskaper for

motorer med forlengede oljebytteintervall.

Spesialformulert for Volvos 5-, 6- og 8-sylinder motorer.

ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API SJ/CF

Q8 Formula Elite
SAE 5W-30
Syntetisk motorolje utviklet for personbiler med bensin- og

dieselmotorer der forlengede bytteintervaller og brenselbe-

sparing etterspørres. Spesial tilpasset for Volvo.

ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, API SL/CF

Q8 Formula Elite C2
SAE 5W-30
Syntetisk motorolje utviklet for bl.a. Citroën, Peugeot og

Toyotas dieselmotorer med og uten dieselpartikkelfilter.

Tilpasset for motorer der en olje med brenselbesparende

egenskaper anbefales.

ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, ACEA C2, PSA B71 2290

Q8 Formula R Long Life
SAE 5W-30
Syntetisk Low SAPS motorolje for blant annet Renaults

seneste Euro 5 motorer utstyrt med dieselpartikkelfilter.

Klarer bytteintervall opp til 3 000 mil.

Passer også motorer der noen av nedenstående kvalitets-

nivåer angis.

RN 0720, ACEA C4, ACEA A5/B5

Q8 Formula Techno FE Plus
SAE 5W-30
Syntetisk drivstoffbesparende motorolje for

bensin- og dieselmotorer. Spesielt utviklet for den nyeste 

generasjonens Fordmotorer som krever Ford WSS M2C913-D.  

Oljen anbefales også til de motorer som er 

WSS-M2C912-A eller 913-A/-B/-C foreskrevet og kan erstatte 

Q8 Formula Techno FE. Utviklet med hensikt for å spare driv-

stoff, men også for å forhindre  skumming og korrisjon.

Passer også til Fordbiler der registeret ligger i oljebad.

ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-C/ -912-A/ -

913-A/ -913-B

Q8 Formula Advanced 
SAE 10W-40
Syntetisk basert motorolje for bensin- og dieselmotorer.

Beregnet for året-rundt-bruk fra -30°C og oppover.

API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 505.00/501.01

Q8 Formula MX
SAE 10W-40
Motorolje basert på mineralolje av høyeste kvalitet.

Beregnet for både bensin- og dieselmotorer.

API SH/CD, ACEA A2/B2



6

Q8 T 910
SAE 5W-30 
Syntetisk motorolje av meget høy kvalitet. Utviklet for

moderne Euro 4 og Euro 5 dieselmotorer for å gi meget gode

lavtemperaturegenskaper og er drivstoffbesparende. Er av

typen motorolje med lavt innhold av sulfataske, fosfor og

svovel (low SAPS-olje) og passer motorer utstyrt med partik-

kelfilter (DPF) eller etterbehandlingssystem (for eksempel

SCR). Klarer meget harde driftsforhold og forlengede byttein-

tervall ifølge kjøretøyprodusentenes anbefalinger.

API CJ-4/SN, ACEA E9/E7/E6, Volvo VDS-4, MB 228.31/228.51,

Renault VI RXD/RLD-2/RLD-3/RGD, MAN M3477/M3677, MTU

Typ 3.1, Deutz DQC IV-10 LA, Caterpillar ECF-3, Cummins CES

20081, JASO DH-2

Q8 T 905
SAE 10W-40
Syntetisk motorolje med lavt innhold av sulfataske, fosfor og

svovel (low SAPS-olje). Spesielt utviklet for Euro 4 dieselmoto-

rer med dieselpartikkelfilter eller katalytisk etterbehandlings-

system (for eksempel SCR). Beregnet for meget harde drifts-

forhold og forlengede bytteintervaller.

API CI-4, ACEA E9/E7/E6, MB 228.51, MAN M3477, Volvo VDS-

3, Scania Low Ash, MTU Typ 3/3.1, Renault VI RLD-2/RXD,

Deutz DQC IV-10 LA, Volvo CNG, Renault VI RGD, MAN 3271-

1, MB 226.9

Q8 T 860 S
SAE 10W-40
Q8 T 860 S anbefales spesielt for Scania og deres 

nyeste motorer som møter Euro V og Euro VI-kravene.  

Passer også andre kjøretøy med eller uten turbo. 

Har veldig gode egenskaper som motvirker sylinderpolering

og kamakselslitasje

OBS! Ikke egnet for bensinmotorer.

API CF, ACEA E4/E7, Scania LDF-III, Volvo VDS-3, MAN 3277,

MB 228.5, Renault RXD/RLD-2

Q8 T 860
SAE 10W-40
Syntetisk basert motorolje for Euro 4 og Euro 5 motorer.

Godkjente for bytteintervall opp til 9 000 mil i Scanias lastebi-

ler og opp til 10 000 mil i Volvos lastebiler. Q8 T 860 er utvik-

let for motorer med lave emisjonsverdier og gir en meget

høy slitasjebeskyttelse.

OBS! Passer ikke for bensinmotorer.

API CI-4, ACEA E4/ E7, Scania LDF-II, Volvo VDS-3, MAN 3277,

MB 228.5, Renault RXD/ RLD-2, MTU Typ 3, Cummins

20077/20078, JASO DH-1, Deutz DQC III-10

Q8 T 800
SAE 10W-40
Syntetisk basert motorolje av UHPD-type for bensin- og diesel-

motorer i lastebiler, busser og entreprenørmaskiner.

Spesielt utviklet for Euro 3- og Euro 4 motorer med lave emi-

sjonsverdier. Tilpasset for bruk ved vanskelige driftsforhold og

forlengede bytteintervall. Godkjent for opp til 10 000 mil i

Volvos lastebiler og busser i langdistanse trafikk utstyrt med

Euro 3- eller Euro 4 motorer. Møter de høyeste europeiske og

amerikanske kvalitetsnivåene. 

API CI-4/SL, ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, Volvo VDS-3, MB

228.3/229.1, MAN 3275, Caterpillar ECF-1/ECF-2, MTU Type 2

Q8 T 760
SAE 10W-30, 15W-40

Q8 T 760 er en moderne motorolje med lavt innhold av sulfa-

taske, fosfor og svovel (low SAPS-olje) spesielt tilpasset for 

lastebiler med de seneste motorene som møter EPA 2007 og 

Euro 5 kravene.

Q8 T 760 passer dieselmotorer utstyrt med partikkelfilter (DPF)
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eller etterbehandlingssystem så som SCR.

Brukes der motorprodusenter anbefaler en høykvalitativ die-

selmotorolje for forlengede bytteintervall i samsvar med

noen av nedenstående kvalitetsnivåer.

API CJ-4, API SM/CF, ACEA E9, Volvo VDS-4, MB 228.31,

Renault RLD-3, MAN 3275, MAN 3575, MTU Type 2.1, Cat ECF-

3/ ECF-2, Cummins CES 20081

Q8 T 750
SAE 15W-40

Motorolje av SHPD-type for bensin- og dieselmotorer i laste-

biler, busser og entreprenørmaskiner. Godkjent for forlenge-

de bytteintervall opp til 10 000 mil for Volvos lastebiler og

busser i langdistanse trafikk utstyrt med Euro 3-motorer.

Utviklet også for Euro-4 motorer. Spesielt tilpasset for meget

vanskelige driftsforhold. Brukbar året rundt. Møter de høy-

este europeiske og amerikanske kvalitetsnivåene. Utviklet

for dieselmotorer med lave emisjonsverdier.

API CI-4/SL, ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, VOLVO VDS-3, MAN

M3275, MB 228.3, MTU Typ 2; Mack EO-M Plus, Cummins CES

20071/20072/20076/20077/20078, Caterpillar ECF-1/ECF-2,

Renault RLD/RLD-2

Q8 T 520
SAE 10W-30, 15W-40
Universalolje av meget høy kvalitet for transportbyråer,

entreprenører, skogsselskaper m.m. 

Passer både diesel- og bensinmotorer med eller uten turbo.

Også passende som hydraulolje samt i visse transmisjoner

og konvertere.

(10W-30) - API CH-4/CG-4/SJ/CF, ACEA A2/B2/E2, 

Mack EO - L Plus, Cummins CES 20076, Cat ECF-I

(15W-40) - API CG-4/SJ/CF, ACEA A2/B2/E2, MAN 271, 

MB 228.1, Volvo VDS, Mack EO - L Plus, MTU Type 1

Q8 T 400
SAE 10W, 30, 40
Motorolje for bensin- og dieselmotorer med eller uten

turbo. Viskositetene SAE 30 og SAE 40 er tilpasset for å 

møte kvalitetskravene på Detroit Diesel 2-takts dieselmoto-

rer som krever motoroljer med lavt askeinnhold. Passer

også til visse konvertere og transmisjoner. Q8 T 400 SAE 30

kan med fordel brukes i 4-takts gressklippere.

API CD/SF/CD-II, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03

Q8 T 5000
SAE 10W-40
Kombinert motor-, gir- og hydraulikkolje. 

Passer for visse Powershift og CVT- transmisjon (ikke 

personbiler). Beregnet for både diesel og bensinmotorer 

samt transmisjoner, hvor akslene er innlemmet i 

bremser, såkalte "våte bremser". Egnet som en standard

olje for konstruksjon og landbruk. 

API CF-4/SF, API GL-4, Allison C-4, Caterpillar TO-2, JCB

Fastrack CVT, ZF TE-ML 06B/07B, John Deere JDM J27/J20C,

New Holland NH 410B, Ford New Holland ESN-M2C41-

B/121-D/134-D/159-B/159-C, Massey Ferguson CSM

M1127/M1139/M1141/M1144/M1145, Case MS

1118/1207/1209, CNH MAT 3525

Q8 T 1000
SAE 10W-30
Kombinert motor-, transmisjons- og hydraulolje av STOU-

type. Beregnet for diesel- og bensinmotorer. Spesielt tilpas-

set for transmisjoner med våte bremser.

Universalolje for gårdbrukere og entreprenører.

API CF/SF, GL-4, New Holland NH 024C/324B/410B, MF

M1127/M1135/M1139/M1141/M1144, GIMA CMS M 1145

Case MS 1118/1207/1209, Caterpillar TO-2, Allison C-4, ZF

TE-ML 06B/06C/07B

Q8 Mahler T
Gassmotorolje SAE 15W-40

Motorolje for natur- og biogassmotorer i busser og lastebi-

ler. Passer også for dieselmotorer.

API CF-4, Volvo natur- og biogassmotorer, MAN naturgass-

motorer, Renault RGD, MB 226.9



Q8 SBK Racing
SAE 10W-50
Syntetisk motorolje for 4-takts motorsykler.

Spesielt utviklet for motorer med meget høy trimmings-

grad der høye effekter og høyt turtall medfører meget

høy varmeutvikling og dermed utsetter oljen for meget

høye belastninger. Tilpasset også for motorsykler med

katalysator. Passer der samme olje brukes i motor, kløtsj

og girkasse.

API SM, ACEA A3, JASO MA2

Q8 SBK
SAE 10W-40
Syntetisk basert motorolje av høyeste kvalitet for 4-takts

motorsykler. Utviklet for alle slags motorsykler og kjørefor-

hold. Spesielt tilpasset for beste funksjon i motorsykler der

samme olje brukes i motor, kløtsj og girkasse.

API SL, ACEA A3, JASO MA2

Q8 Straight 50 
SAE 50
Mineraloljebasert motorolje for 4-taktsmotorer. Spesielt

utviklet for motorsykler som krever singelgradeolje. Basert

på mineralolje av høy kvalitet med tilsatser av seneste tek-

nologi. Passer alle typer av 4-takts motorsykkelmotorer som

krever høyere viskositet samt entusiastbiler.

API SG/CD, JASO MA 

Q8 Mozart DP
Marin motorolje SAE 30
Motorolje for marine motorer og stasjonære industrimoto-

rer. Anbefales da dieseldrivstoff med svovelinnhold opp til

1,5% benyttes. Passer også for fartøykompressorer, revers

m.m.

API CD, MIL-L-2104C, MWM-B test, TBN 15

Q8 Outboard 4T
Motorolje for høypresterende 4-takts utenbordsmotorer

som brukes i fersk- eller saltvann. Utviklet for å klare de

seneste kravene fra motorprodusenter når det gjelder høy

smørende egenskap, renhet og korrosjonsbeskyttelse for

utenbordsmotorer som brukes spesielt i saltvann.

Møter de seneste NMMA kravene.

API SL

8



TOTAKTSOLJER

Q8 RS Extreme
Totaktsolje
Syntetisk 2-taktsolje for luft- og vannavkjølte 2-takts bensin-

motorer i motorsykler. Passer også for snøskutere, mopeder

m.m. Gir lave utslipp og emisjoner. Spesielt utviklet for moto-

rer med meget høyt effektuttak for eksempel i konkurranse-

motorsykler og konkurranseskutere. Tillater lavt innblanding-

sinnhold (ca. 2%) ifølge motorprodusentenes anbefalinger.

Også tilpasset for motorer med separat oljetank. OBS! Passer

ikke for utenbordsmotorer.

JASO FC, ISO EGD, API TC+++

Q8 Sprint
Totaktsolje
Syntetisk basert 2-taktsolje for luft- og vannavkjølte 2-takts

bensinmotorer i motorsykler, snøskutere, motorsager, mope-

der m.m. Spesielt utviklet for å gi mindre røyk og emisjoner.

Også tilpasset for motorer med separat oljetank. 

OBS! Passer ikke for utenbordsmotorer.

JASO FC, ISO EGD, API TC++

Q8 Outboard (2T)
Totaktsolje
2-taktsolje for alle typer av 2-takts bensinmotorer i båter,

motorsykler, mopeder m.m. Også tilpasset for motorer med

separat oljetank. Tillater lav innblandingsmengde ifølge

motorprodusentenes anvisninger.

NMMA TC-W3

Q8 Marin Bio
Totaktsolje
Syntetisk 2-taktsolje med høy biologisk nedbrytbarhet for

alle typer av totakts bensinmotorer. Spesielt utviklet for

bruk i utenbordsmotorer og for å minske disse motorenes

miljøpåvirkning.

Passer også i motorsager, snøskutere, mopeder og motor-

sykler.

NMMA TC-W3, API TC
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TRANSMISJONS- OG GIRKASSEOLJER

Girkasse- og bakakseloljer er spesielt tilpasset

for å tåle den belastning som oljen utsettes

for i ulike typer av transmisjoner. Vi har et

bredt sortiment som tillater deg  å velge mel-

lom flere ulike alternativer og prisklasser

både for personbiler og tunge kjøretøy.

Dessuten har vi oljer for de fleste moderne

automatiske girkasser.

Q8 Trans XGS
SAE 75W-90, 75W-140
Syntetisk girolje for hypoidgirkasser og girkasser med drev i

bakaksler og manuelle girkasser som krever en olje ifølge

API GL-4/GL-5. Godkjent for forlengede bytteintervall hos

ledende lastebilprodusenter. Spesielt utviklet for forlenge-

de bytteintervaller i Scanias aksler og manuelle girkasser.

API GL-4/GL-5, Scania STO 1:0, Volvo 97312 (75W-90), ZF TE-

ML 02B/05B/12B, MB 235.8, MAN 3343SL, MAN 341 typ E

Q8 T 65
SAE 75W-90

Syntetisk girolje for hypoidgirkasser og girkasser med drev

samt manuelle girkasser der en olje ifølge API GL-5 anbefa-

les. Gir brenselbesparing og overlegen smøring spesielt ved

lave temperaturer. Viskositeten SAE 75W-90 er godkjent for

forlengede bytteintervall i bakaksler på Volvo lastebiler (40

000 km). Tåler også meget høye temperaturer og hard

belastning og den anbefales ved meget vanskelige drifts-

forhold.

API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12A/17B

Q8 T 65 LS
SAE 75W-90
Syntetisk girolje for hypoidgirkasser og girkasser med drev

samt manuelle girkasser utstyrt med differensialbrems der

Å smøre girkasser og bakaksler er en kreven-

de jobb for oljen og derfor produserer vi

bare produkter som vi vet har egenskaper

utover det vanlige. Vi er ekstra stolte over vår

Q8 T 65 som vi leverer til fabrikkfylling av las-

tebilaksler og som vi har vært alene om på

markedet å kunne tilby siden 1996.

Er du usikker på hvilken girkasse- eller girolje

du skal velge så kan du få hjelp av

Oljeguiden på www.okq8.se. 

Der finnes oljeanbefalinger til nærmere 10

000 kjøretøyer.

en olje med limited slips-tilsetning (LS) anbefales.

Spesielt utviklet for brannbiler, rallybiler, ambulanser m.m.

der belastningene er ekstremt høye.

API GL-5, ZF TE-ML 05D/12D/16F, Ford ESW-M2C119-A, Ford

ESP-M2C154-A

Q8 T 55
SAE 80W-90, 80W-140
Girolje for hypoidgirkasser og girkasser med drev samt

manuelle girkasser der en olje ifølge API GL-5 anbefales.

Q8 T 55 80W-90 er i første hånd beregnet for bakaksler i

personbiler samt off-road kjøretøy som skogsmaskiner,

entreprenørmaskiner m.m. Q8 T 55 80W-140 er beregnet

for aksler i lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy i lan-

deveitrafikk.

API GL-5, MB 235, MAN 342, ZF TE-ML

05A/07A/08/12A/16B/16D/17B, Volvo 97310

Q8 T 45 LS
SAE 80W, 90
Girolje for hypoidgirkasser og girkasser med drev utstyrt

med differensialbrems der en olje med limited slip-tilset-

ning (LS) anbefales. Q8 T 45 LS 90 er beregnet for landeve-

iskjøretøy og Q8 T 45 LS 80W for kjøretøy som skogs- og

entreprenørmaskiner.

API GL-5, ZF TE-ML 05C/12C/16E, Volvo 97311

Q8 Synthetic GL-4
SAE 75W-80
Syntetisk girkasseolje for manuelle girkasser. 

Anbefales for bl.a. framhjulsdrevne biler der girkasse og

framhjulsdifferensialen bruker samme olje.

Problemløsere i girkasser som oppleves trege å gire.

Spesielt for girkassene M56 (Volvo 850/S70/V70) og M90

(Volvo 940/960/S90/V90).

API GL-4, Volvo 97308/97309

Q8 T 35
SAE 80W
Girolje for manuelle girkasser. Anbefales for bl.a. framhjuls-

drevne biler der girkasse og framhjulsdifferensialen bruker

10
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samme olje.

API GL-4, MB 235.1, ZF TE-ML 02A/17A, JD JDM J11B 

Q8 SuperGear S
SAE 75W-80
Syntetisk girkasseolje for manuelle girkasser. Brukes først og

fremst til Volvo lastebiler. Anbefales spesielt for girkasser

som ved kulde ofte blir trege å gire, samt for girkasser som

utvikler unormalt høy varme.

API GL-1/GL-4, går mot Volvo 97305, John Deere JDM J11C

Q8 T 25
SAE 80W-90
Girkasseolje for manuelle girkasser der en olje ifølge API GL-

1 eller GL-3 anbefales, samt til Volvo lastebiler og visse eldre

personbiler.

API GL-1/GL-3, Volvo 97300/97305, John Deere JDM J11C,

Eaton Bulletin 2053, Eaton/Fuller Bulletin 2052, Fuller

Form121 

Q8 Auto 15
ATF
Universalolje av ATF-type for automatiske girkasser. Spesielt

utviklet for elektronisk styrte automatiske girkasser. Tilpasset

for å brukes i momentomformere, manuelle girkasser, hyd-

raulsystem, konvertere og servostyringer der en olje med

tilstøtende spesifikasjoner kreves. Q8 Auto 15 kan brukes for

påfylling i alle automatiske girkasser.

GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Allison C-4, ZF TE-ML

02F/03D/04D/11B/14A/17C, Chrysler ATF+3, Volvo 97341:010

Mercedes 236.1/236.5/236.10/236.11/236.12  

Q8 Auto 15 ED
ATF
Syntetisk basert ATF-olje utviklet for moderne automatiske

girkasser med elektronisk styring og forlengede bytteinter-

vall. Passer også i momentomformere, båtmotordrev, manu-

elle girkasser samt hydraulsystem der en olje av ATF-type

anbefales.

GM Dexron III, Ford Mercon, Allison C-4; ZF TE-ML 14B/16L,

Voith DIWA (G 1363) för 120.000 km, Volvo 97341:015

Q8 Auto 16
ATF
Olje for automatiske girkasser og konvertere der en olje av

Ford ATF-type F eller G anbefales. 

Spesielt anbefalt for manuelle girkasser i Volvo personbiler.

Ford ESP-M2C 33F/G, John Deere JD21A, Volvo 97301/97310

Q8 Unitrans JK
ATF
Syntetisk ATF-olje tilpasset for automatiske girkasser i de

fleste moderne europeiske, japanske og koreanske biler.

Spesielt utviklet for automatiske girkasser som bl.a. finnes i

Volvo og Saab.

GM Dexron IIIH, Ford Mercon, Aisin Warner JWS 3309, Saab

3309, Volvo P/N 1161540-8, PSA JWS 3309, Toyota T-I/T-II/T-

III/T-IV, Chrysler ATF+4, Nissan Matic C/D/J14, Mitsubishi SP-

II/SP-III, Jaso M315 Typ 1A, Honda ATF Z-I, VW P/N G055025

Q8 T 2200
Girolje for traktorer og entreprenørmaskiner der akslene er

bygd sammen med våte bremser. Minimerer ulyd fra brem-

ser og transmisjon samt har meget gode slitasjereduserende

egenskaper. Passer også som hydraulolje.

API GL-4, Caterpillar TO-2, Allison C-4, Volvo 97302-10/

97303:017/ WB 101, John Deere J20C, Case MS 1207/1209,

MF M1135/M1141/M1143/1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K /17E,

New Holland NH 410B, Ford WSN-M2C48-C2, Ford ESN-

M2C134-D

Q8 Trans TO-4
SAE 10W, 30, 50
Girolje spesielt utviklet for Caterpillars manuelle

girkasser/aksler/power shift girkasser/hydrostatiske girkasser

momentomformere som krever en olje ifølge TO-4. 

Passer også for hydraulsystem.

Caterpillar TO-4, Allison C-4, API GL-3, ZF TE-ML 03C



HYDRAULOLJER

Vi har et utall ulike hydrauloljer å velge mel-

lom. Det første man må ta stilling til er om

du trenger en hydraulolje for utendørs- eller

innendørsbruk. Vi tilbyr biologisk nedbrytba-

re oljer, oljer med ekstreme lavtemperature-

genskaper samt oljer som holder rett viskosi-

tet uansett om det er kaldt eller varmt.

Q8 Holbein Bio Long Life
Hydraulolje med høy biologisk nedbryt-
barhet
Syntetisk hydraulolje basert på mettede estrer. Beregnet for

året-rundt-bruk i mobile og stasjonære hydraulsystem.

Anbefales spesielt for bruk i følsomme områder der høy

biologisk nedbrytbarhet er et krav. Innholder askefrie (sinkf-

rie) slitasjehemmende tilsatser. Spesielt utviklet for system

med høy driftstemperatur og der en hydraulolje med meget

god oksidasjonsstabilitet kreves. Fullt blandbar med Q8

Holbein Bio Plus og Q8 Holbein Bio LT 22.

DIN 51524 del 2/3 kategori HLP/HVLP, SS 15 54 34 AV46

Miljøtilpasset, ISO 15380 HEED, dekker SHS 32/SHS 46 SH 68

Q8 Holbein Bio Plus
Hydraulolje med høy biologisk nedbryt-
barhet
Syntetisk hydraulolje basert på fornybare umettede estere.

Beregnet for året-rundt-bruk i mobile og stasjonære hyd-

raulsystem. Anbefales spesielt for bruk i følsomme områder

der høy biologisk nedbrytbarhet er et krav. 

Inneholder askefrie (sinkfrie) slitasjehemmende tilsatser. Fullt

blandbar med Q8 Holbein Bio LT 22 og Holbein Bio Long

Life. Opptatt på SPs liste.

Innholder ingen petroleumsprodukter.

DIN 51524 del 3 kategori HVLP, SS 15 54 34 BV46

Miljøtilpasset, ISO 15380 HEES, Denison HF-2 og Bosch

Rexroth (HEES type) dekker SHS 32/SHS 46/SH 68

Q8 Holbein Bio LT 22
Hydraulolje med høy biologisk nedbryt-
barhet

Syntetisk hydraulolje basert på omfattende estrer. Anbefalt

for vinterbruk i mobile og stasjonære hydraulsystem.

Anbefales spesielt for bruk i følsomme områder der høy bio-

logisk nedbrytbarhet er et krav. Innholder askefrie (sinkfrie)

slitasjehemmende tilsatser. Fullt blandbar med HQ Holbein

har benyttet tidligere. Alle våre hydrauloljer

er blandbare. 

Er du usikker på hvilken hydraulolje du skal

velge så kan du få hjelp av Oljeguiden på

www.okq8.se. Der finnes oljeanbefalinger til

nærmere 10 000 kjøretøy.

Vi har lang erfaring med å utvikle og produ-

sere hydraulolje og mange av produktene

våre er spesielt tilpasset for vårt nordiske

klima. Trenger du bare en enkel hydraulolje

for maskinsmøring så har vi selvfølgelig det

også. Du trenger aldri å være urolig for å

bytte produkt uansett hvilken hydraulolje du

12
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Bio Plus og Q8 Holbein Bio Long Life.

DIN 51524 del 3 kategori HVLP, ISO 15380 HEES, SS 15 54 34 

Q8 Hindemith 32-68
Hydraulolje ISO VG 46

Hydraulolje fremst beregnet for kjøretøyshydraulikk.

Anbefales spesielt for applikasjoner med ekstremt bredt

temperaturbruksområde. Innholder askefrie (sinkfrie) slita

sjehemmende tilsetninger.

SS 15 54 34 AV46, overtreffer ISO 11158 kategori HV, over-

treffer DIN 51524 del 2/3 kategori HVLP, dekker SHS 32/SHS

46/SH 68

Q8 Hindemith LT
Hydraulolje ISO VG 32

Hydraulolje spesielt beregnet for kjøretøyshydraulikk.

Anbefales spesielt for applikasjoner med ekstremt bredt

temperaturbruksområde. Har ekstremt gode lavtemperatu-

regenskaper. Inneholder askefrie (sinkfrie) slitasjehemmende

tilsetninger.

SS 15 54 34 AV32, overtreffer ISO 11158 kategori HV, over-

treffer DIN 51524 del 2/3 kategori HVLP, Volvo STD 98607

(BLV), forsvarsstandard FSD 8401, dekker SH 15/SHS 32/SHS

46/SH 68

Q8 Halley 
Hydraulikkolje ISO VG 32, 46 

Sink-fri hydraulikkolje beregnet primært for last/anleggs-

hydraulikk eller der sinkfrie oljer er etterspurt. Gode egen-

skaper ved lave temperaturer og en høy viskositetsindeks

gjør den egnet til å bruke året rundt. De nøye utvalgte

additiver gir en meget god beskyttelse mot slitasje.

ISO 11158 kategori HV, DIN 51524 del 3 kategori HVLP, ISO

6743-4 kategori HR och HV, DIN 51502 kategori HVLP

Q8 Handel
Hydraulolje ISO VG 32, 46, 68

Hydraulolje for mobile og stasjonære hydraulsystem. Høy

viskositetsindeks og gode lavtemperaturegenskaper mulig-

gjør bruk innen et meget bredt temperaturintervall.

Innholder zinkholdige slitasjehemmende tilsetninger.

DIN 51524 del 3 kategori HVLP,  ISO 11158 kategori HV, SS

15 54 34 AV

Q8 Heller
Hydraulolje ISO VG 22, 32, 46
Året-rundt-olje for mobile og stasjonære hydraulsystem.

Inneholder zinkholdige slitasjehemmende tilsetninger.

DIN 51524 del 3 kategori HVLP,  ISO 11158 kategori HV

Q8 Hummel
Hvitoljebasert hydraulolje ISO VG 32, 46
Hydraul- og maskinolje basert på medisinsk hvitolje. Spesielt

utviklet for bruk der kravene til arbeidsmiljøet er meget

høye. Beregnet for allmenn maskinsmøring innendørs.

Passer for bl.a. hydraulsystem, lager, regulatorer samt

smøring mot dugg. Innholder slitasjehemmende tilsetninger.

DIN 51524 del 2 kategori HLP, ISO 11158 kategori HM

Q8 Holst
Hydraulolje ISO VG 22, 32, 46, 68, 100,
150
Hydraul- og maskinolje med askefrie (sinkfrie) slitasjehem-

mende tilsetninger. Beregnet for allmenn maskinsmøring

innendørs. Passer for bl.a. hydraulsystem, lager, regulatorer

samt girkasser med drev. De askefrie tilsatsene gjør oljen

spesielt passende for valseverk samt for elektromagnetiske

kløtsjer i verktøymaskiner.

DIN 51524 del 2 kategori HLP, ISO 11158 kategori HM, SS

155434 AM, DIN 51517-2 CLP

Q8 Haydn
Hydraulolje ISO VG 10, 15, 32, 46
Hydraul- og maskinolje med zinkholdige slitasjehemmende

tilsetninger. Beregnet for allmenn maskinsmøring innendørs.

Passer for bl.a. hydraulsystem, lager, regulatorer og girkasser

med drev.

DIN 51524 del 2 kategori HLP, ISO 11158 kategori HM, SS

155434 AM,  Denison HF0/HF1/HF2
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SIRKULASJONS-, KJEDE-, GIRKASSE- OG VANGEOLJER

Våre oljer for industrigirkasser er utviklet for

å tåle ekstrem høy belastning.

Q8 El Greco er en av de mest heldekkende

produkter som vi har innen dette området.

Den høye kvaliteten gjør at den med fordel

kan brukes til i stort sett alle typer av sta-

Q8 El Greco
ISO VG 150, 220, 320, 460
Syntetisk girkasseolje med long life egenskaper for industri-

veksler. Innholder EP tilsatser, skumdempere samt rustbeskyt-

tende tilsetninger. Beregnet for drev-, snekke- og skrugirkas-

ser.

Spesielt passende for tungt belastende lager og hardt støtbe-

lastende vinkelgirkasser. Passer meget bra i krevende applika-

sjoner som for eksempel pukkverk og vindkraftverkveksler. 

Gir minskede effekttap og høyere virkningsgrad takket være

lavere friksjon.

ISO 12925-1 kategori CKC-CKD, DIN 51517-3 kategori CLP,

AGMA 9005-E02, Jahnel-Kestermann

Q8 Goya NT
ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680,
1000 
Drev- og snekkegirkasse-olje som klarer lange bytteintervall

og har utmerket beskyttelse mot mikro-pitting. Passer for

stasjonære og mobile veksler, tungt belastede lager samt all-

menn maskinsmøring.

Innholder EP-tilsatser som øker oljens støt- og trykkoppta-

gende evne.

ISO 12925-1 kategori CKC/CKD, DIN 51517-3 kategori CLP,

ANSI/AGMA 9005-E02

Q8 Wagner
ISO VG 32, 68, 220
Vange- og girkasseolje for verktøymaskiner. Takket være god

hefteevne er den meget egnet som allmenn maskinolje samt

for smøring av kjeder. Enkel å separere fra skjærevæskee-

mulsjon takket være utmerket emulgeringsevne.

DIN 51524 del 2, Cincinnati-Milacron CM P-47, P-50 and 

P-53, AISE 224 (US Steel) DIN 51517 Part III (CLP), DIN 51502,

category CGLP

Q8 Bizet AW
Sagkjedeolje ISO VG 46, 100
Kjedeolje for motorsagkjeder og kjedetransportører. Q8

Bizet AW 46 er egnet for temperaturer under -100C. For øvri-
ge tilfeller er Q8 Bizet AW 100 en god året-rundt-olje.

ISO 6743/0 kategori Y

Q8 Bizet Bio 68
Biologisk nedbrytbar sagkjedeolje 
ISO VG 68
Biologisk nedbrytbar, vegetabilsk kjedeolje for motorsagsk-

jeder og kjedetransporter. Q8 Bizet Bio 68 er beregnet som

året-rundt-olje i hele landet. Spesielt passende i miljøer der

krav på høy biologisk nedbrytbarhet stilles. OBS! Redskap

som bruker Q8 Bizet Bio 68 må rengjøres innen langvarig

oppbevaring. Ellers finnes det risiko for belegg som kan

påvirke redskapenes funksjon.

ISO 6743/0 kategori Y, Biologisk nedbrytbarhet 95% (CEC-L-

33-A-93)

Q8 BandLube Bio
Sagbruksolje som kan emulgere
Vegetabilsk olje, som kan emulgere, for smøring av sagblad

og sagkjede. Danner sammen med vann en fullstendig stabil

emulsjon som smører, kjøler og forhindrer harpiks og kvae å

feste seg på sagkjede, sagblad, ruller og hjul.

Q8 Sterntube Oil 460
Emulgerende hylseolje ISO VG 460
Emulgerende hylseolje for smøring av oljesmurte propellhyl-

ser. Passer også for snekkegirkasser og store spindler innen

verkstedindustrien der en emulgerende olje kreves.

Produktet het tidligere Q8 Hylseolje 460.

Vi har også et utvalg av ulike sagkjedeoljer.

Hvis du har mulighet anbefaler vi at du vel-

ger vår biologisk nedbrytbare sagkjedeolje i

første hånd. Den har vært på markedet i

mange år og er bedre både for miljøet og for

deg selv.

sjonære girkasser uansett belastning.

Q8 Wagner er en litt mer klebrig olje som er

spesielt tilpasset for å bli sittende på vanger

og kjeder. Den er et utmerket valg også til

allmenn maskinsmøring. 
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KOMPRESSOR-, LUFTVERKTØYS- OG TURBINOLJER

Hvis du velger Q8 Schumann så får du en

kompressorolje med meget høy kvalitet som

du kan bruke til både avanserte skruekom-

pressorer og enklere stempelprosessorer. Den

Q8 Schumann
ISO VG 32, 46, 68, 100
Syntetisk kompressor- og drevgirkasseolje. Gir opp til 8

ganger lengre bytteintervall enn vanlige mineraloljer i 

skruekompressorer. Gir minskede effekttap og høyere virk-

ningsgrad takket være lavere friksjon. Skånsom mot lakker-

te og malte overflater samt pakningsmateriale. Passer også

som syntetisk hydraul- og vakuumpumpeolje.

ISO 6743/3 kategori DAA/DAB/DAC/DAH/DAJ/DVA, DIN

51506 kategori VDL, DIN 51517-3 kategori CLP

Q8 Schubert
ISO VG 68
Kompressorolje for stasjonære og transportable stempel-

kompressorer. Passer også som sirkulasjonsolje og for all-

menn maskinsmøring.

ISO 6743/3 kategori DAA/DAB, DIN 51506 kategori VDL

Q8 Chopin S
ISO VG 46, 100, 220
Luftverktøysolje for smøring av fjellboremaskiner og andre 

trykkluftverktøy.

For slagmaskiner anbefales:

Q8 Chopin S 46 ved temperaturer under +50C.
Q8 Chopin S 100 ved temperaturer over +50C samt for
underjordsarbeider.

Q8 Chopin S 220 for dypborring så som til varmepumpe-

anlegg.

For roterende maskiner anbefales Q8 Chopin S 46 ved alle

temperaturer.

ISO 6743/0 kategori P

kan også brukes til girkasser med drev eller

som hydraulolje. En olje som kan brukes til

mer enn bare en maskin med andre ord.

Q8 Chopin Geo 
ISO VG 46, 220
Miljøtilpasset luftverktøyolje basert på medisinsk hvitolje

med tilsatser som emulgerer vann og dermed forhindrer

isdannelse ved dekompresjon. Spesielt utviklet for brønn-

boring. Passer også for bergboremaskiner og andre trykk-

luftverktøy.

ISO 6743/0 Kategori P

Q8 Van Gogh EP
ISO VG 32, 46, 68
Turbinolje for damp- og gassturbiner. Utviklet sammen med

og testet av verdens ledende produsenter, bl.a. Siemens

Power Generation, Cooper Energy Service og Hitachi.

Siemens TLV 9013 04 (ISO VG 32/46), Siemens TLV 9013 05

(ISO VG 32/46), DIN 51515-1 L-TDP, DIN 51515-2 L-TGP (ISO

VG 32/46), ISO 6743-5 L-TSE/L-TGE, JIS K 2213 Type 2, British

Standard 489 

For trykkluftverktøy og fjellboremaskiner til-

byr vi både tradisjonelle mineraloljer og mer

miljøtilpassede alternativer.
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FORM-, VARMEOVERFØRINGS- OG PROSESSOLJER

Innen dette området finnes flere ulike behov.

Visse produsenter trenger en olje som

begrenser tåkedannelse og andre trenger et

mer lettflytende produkt eller et produkt

Q8 da Vinci AMP 5 (tidligere Q8 da Vinci AM)

Formolje
Betongformolje med lav viskositet for ikke oppvarmede

stål-, betong-, finér- (også plastbehandlede) og treformer.

De inneholder en spesiell tilsetning for å minske oljetåke-

danningen. Ikke vannløselig.

Biologisk nedbrytbarhet >80% (CEC-L-33-A-93)

som er biologisk nedbrytbar. Uansett behov

så har vi oljen. Rådspør oss om dere vil effek-

tivisere bruken av olje.

Q8 da Vinci P 6  (tidligere  Q8 da Vinci C)
Formolje
Betongformolje for ikke oppvarmede stål-, betong-, finér-

(også plastbehandlede) og treformer. Ikke vannløselig.

Q8 Puccini
Finnes i viskositeter fra 4 cSt til 475 cSt
Parafinbaseolje egner seg til å brukes som prosessolje, var-

meoverføringsolje, spindelolje m.m. Ved bruk som varmeo-

verføringsolje gjelder følgende:

• Q8 Puccini 12P – lukkede system opp til 2200C
• Q8 Puccini 19P – lukkede system opp til 3400C
• Q8 Puccini 60P – lukkede system opp til 3200C
• Q8 Puccini 60P – åpne system opp til 1500C



17

METALLBEARBEIDINGSOLJER

Våre metallbearbeidingsvæsker hjelper deg

til å skjære gjennom de fleste metaller. Hvert

verkstedmiljø og produksjon er unik og vi til-

byr produkter som kan emulger og som opp-

Q8 Beethoven VNF-2
Olje som kan emulgere
Syntetisk basert olje, som kan emulgere, som sammen med

vann gir en fullstendig stabil emulsjon. Passer for middels-

tung til krevende bearbeiding av de fleste metaller f. eks

stållegeringer, gule metaller og aluminium.

Farge: lyseblå. All bearbeiding av alle metallegeringer.

fyller de seneste miljø- og kvalitetskrav. Alt

for at du skal kunne finne en olje som passer

akkurat dine behov.

Q8 Bach XAB
Skjæreolje
Olje for middelstung skjærende bearbeiding av jern- og

stållegeringer. Passer ikke for bearbeiding av kobber og

dens legeringer da disse kan misfarges av oljen.

Aktivt svovel, bare egnet for jern- og stållegeringer samt

aluminium.

Q8 Bach XNF 
Skjæreolje 15, 28
Olje for all slags automatbearbeiding av de fleste metall-

sortene samt middelstunge bearbeidingsoperasjoner av

jern- og stållegeringer. Passer også som girkasse-, hydraul-

og vangeolje.

Ikke aktiv svovel, passer for de fleste metallegeringer inklu-

sive gule metaller.

HERDEOLJER

Vi har den kunnskapen og erfaringen som

kreves for å forstå de kompliserte herdepro-

Q8 Bellini FNT
Herdeolje
Herding av alle stållegeringer. Gir dyp og jevn herding i lav-

legerende stål. Minimal risiko for deformasjon og dannelse

av sprekker. Holder overflaten til det herdede godset ren

og blank.

Spesielle baseoljer og tilsetninger gjør produktet mer miljø-

tilpasset sammenlignet med tradisjonelle herdeoljer. Ikke

egnet for etappeherding.

Q8 Bellini FS
Herdeolje
Herding av alle stållegeringer. Gir dyp og jevn herding av

lavlegerende stål. Minimal risiko for deformasjon og dan-

nelse av sprekker. Ikke egnet for etappeherding.

sessene og hva som kreves av oljen. Gjennom

et nært samarbeid med industrien så har vi

utviklet to produkter som passer for herding

av alle metaller.



SMØREFETT

Smørefett er et smøremiddel som ofte ikke

får like mye oppmerksomhet som olje, på

tross av at det er en viktig del av smøringen i

de fleste kjøretøy og maskiner.

Q8 Rembrandt EP 2
Konsumentpakning: 
OKQ8 Universalfett
Litiumsåpet universalfett med bra rustbeskyttende egen-

skaper og høy EP-evne for smøring av kjøretøy og sta-

sjonære maskiner. Passer for allmenn chassissmøring samt

for lagersmøring ved middels og høye omdreiningstall. God

vannresistens og høy mekanisk stabilitet.

NLGI 2, temperaturområde -300C - +1300C, farge: gulbrun

Q8 Rembrandt EP 1
Samme som Q8 Rembrandt EP 2 men tilpasset for pump-

ning i lange ledninger.

NLGI 1, temperaturområde -300C - +1200C, farge: gulbrun

Smørefett består av olje, et fortykningsmid-

del som i prinsipp har som oppgave å se til

at oljen blir igjen på plass og tilsatser for å gi

for eksempel ekstra rustbeskyttelse. Akkurat

Q8 Rembrandt Moly S 2
Litiumsåpet universalfett med bra rustbeskyttende egen-

skaper. Tilsats av molybdendisulfid (MoS2) for å forsterke

EP-evnen samt fettets støtopptagende egenskaper.

Passer for allmenn chassissmøring. Spesielt tilpasset for 

applikasjoner der store støtbelastninger forekommer. 

OBS: Ikke egnet for smøring av kule- eller rullelager ved

høye omdreiningstall. 

NLGI 2, temperaturområde -300 - +1200C, farge: grå

Q8 Rubens WB
Konsumentpakning:
OKQ8 Hjullagerfett
Litiumkomplekssåpet universalfett med høy EP-evne. Passer

for allmenn chassis- og maskinsmøring samt lagersmøring

ved alle omdreiningstall. Spesielt tilpasset for applikasjoner

der høye temperaturer utvikles ettersom fettet ikke smel-

ter. Fettet tåler tilfeldige temperatursjokk opp til 2500C
uten å miste konsistensen sin.

NLGI 2.5, temperaturområde -300C - +1400C, farge: lysegul

Q8 Rubens HT 2
Litiumkompleksforsåpet mineraloljebasert smørefett med

høy smøreevne. Inneholdende EP-additiv og rustbeskytten-

de egenskaper. Spesielt egnet for smøring av tungt belaste-

de glide- og rullelager ved høye temperaturer og i fuktig

atmosfære. Fettet tåler tilfeldige temperatursjokk opp til

2500C uten å miste konsistensen sin.

NLGI2, temperaturområde -200C - +1750C, farge: oransje

Q8 Rubens 00
Litiumkompleksforsåpet sentralsmørefett. Fettet er halvfly-

tende som gjør det meget egnet for pumping i lange tynne

ledninger også i streng kulde. Fettet tåler å ligge stille og

være utsatt for trykk under lengre tid uten å separere.

NLGI 00, temperaturområde -350C - +1000C, farge: lysegul

Q8 Rubens LT
Syntetisk litiumkomplekssåpet smørefett med høy EP-evne

18

som for andre smøremiddel er det bruken

som styrer valget av produkt. Vi har et bredt

sortiment som dekker inn de fleste behov.
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og gode rustbeskyttende egenskaper. Meget god smøring

ned til under -500C. Brukes som lagerfett ved normale til
høye omdreiningstall.

NLGI2, temperaturområde -550C - +1500C, farge: sort

Q8 Ruysdael WR 2
Konsumentpakning: 
OKQ8 Allroundfett
Kalsiumsåpet entreprenør- og marinefett. Ekstremt god

vannresistens og adhesjon. Brukes som chassis- og lagerfett

på entreprenør-, jordbruks- og skogsmaskiner. Passer for

bruk i våte miljøer, for eksempel vannpumper og propell-

hylser. Tåler forlengede smøreintervaller.

NLGI 2, temperaturområde -200C - +1200C, farge: lysegul

Q8 Ruysdael WR 0
Samme som Q8 Ruysdael WR 2 men tilpasset for bruk vin-

terstid takket være bedre kuldeegenskaper.

NLGI 0, temperaturområde -300C - + 900C, farge: lysegul

Q8 Giotto 1
Drevfett med tilsetning av grafitt og molybdendisulfid for å

forbedre den støtopptagende evnen. Beregnet for smøring

av åpne overflater, for eksempel girkasser med drev,

drevstenger, stålliner og kjeder. Utmerket adhesjon, trykk-

og støtopptagningsevne. OBS! Ikke egnet for lager-

smøring.

NLGI 0.5, temperaturområde -100C - +1500C, farge: sort

Q8 Kugg- & Kedjespray
Smørefett i sprayforpakning. Meget høy EP-evne og gode

rustbeskyttende egenskaper. Meget god adhesjon.

Beregnet for smøring av svinghjul, åpne veksler, drevs-

tenger, stålliner, kjeder m.m.

NLGI 0, Temperaturområde -30°C - +140°C

Q8 Chain Lube
Syntetisk smøremiddel av høy kvalitet for smøring av

motorsykkelkjeder. Tynt, fritt flytende smøremiddel akku-

rat ved sprayingsøyeblikket som muliggjør lett penetra-

sjon av kjedets indre deler. Straks etter påføring og pene-

trasjon skjer en fortykkelse som gir en jevn og effektiv

smørefilm. Smørefilmen gir minste mulige friksjon men

hindrer også skitt og fukt fra å trenge inn mellom kje-

dens bevegelige deler. Passer for smøring av alle motor-

sykler, både for landeveisbruk og off-road. Passer også for

andre lettere kjededrevne kjøretøy samt sykler.



SPESIALPRODUKTER

De fleste kjøretøy og maskiner krever
mer enn bare olje for å fungere feilfritt.
Vi har et bredt sortiment av spesialpro-

Q8 LHM +
Mineraloljebasert bremse- og hydraulvæske med gode lav-

temperaturegenskaper spesial tilpasset for Citroën for bruk

i hydraulsystem, servo og nivåregulering. Passer også til

flere andre bilmerker der en LHM eller LHM+ fore-

skrives.

Norme PSA B71 2710, ISO 7308

Pentosin CHF 11S
Syntetisk hydraulvæske
Brukes av ledende bilprodusenter i servostyring, nivåregu-

leringer, støtdempere, kalesjehydraulikken, sentrallåse-

system m.m. Klarer meget brede temperaturintervall fra -

400C til 1300C.

DIN 51524 del 3, ISO 7308, MAN TUC 3623/93, MB 345.0,

VW TL 52 146, PSA S 712710, VW/ Audi G 002 00 A2 

Q8 Brake Fluid
Bremsevæske
Bremsevæske for bremsesystem med skive- eller trommel-

bremser. Passer også som hydraulvæske i visse hydraul-

system.

DOT 4 (3), SAE J 1703 F (SAE 70 R)

AdBlue®

En væske som fylles på I en separat tank I Euro 4-kjøretøy

utstyrt med SCR-teknikk. Minsker NOx-utslippene for å

møte de nye EU-foreskriftene for senkede emisjoner. Selges

under varemerket Yara Air 1®.

Q8 Alkylate 2T
Motorbensin for 2-takts bensinmotorer
Miljøtilpasset bensin som gir mindre lukt, røyk og sot ved

dukter for å dekke inn alt du trenger.
Hos oss finner du både bilvoks og reng-
jøringsprodukter. 

forbrenning. Ferdigblandet med 2% biologisk nedbrytbar

2-takstolje av universal type. Beregnet for bruk som driv-

stoff i ulike motorredskap med 2-taktsmotorer som for

eksempel motorsager, gressklippere og snøfresere. Passer

også i snøskutere, mopeder, crossykler, gokart og uten-

bordsmotorer.

SS 15 54 61 (Alkylatbensin)

Q8 Alkylate 4T
Drivstoff for 4-takts bensinmotorer
Miljøtilpasset bensin som gir mindre lukt, røyk og sot ved

forbrenning. Passer for bruk som drivstoff i ulike motor-

redskap med 4-taktsmotorer som kan kjøres på blyfri ben-

sin, for eksempel motorsager, gressklippere og snøfresere.

Passer også for 2-taktsmotorer utstyrt med separat

smøring.

OBS: Hvis denne bensinen brukes i bilmotorer gjelder ikke

garantien fra produsenten på grunn av at alkrylatbensin

ikke oppfyller gjeldende brenselstandarder for bilmotorer. 

SS 15 54 61(Alkylatbensin)

Q8 Propylenglykol (ferdigblandet)
Ferdigbladet frostbeskyttelsesvæske for åpne og lukkede

system i motorer. 

Basert på destillert vann og monopropylenglykol (MPG)

som gjør den betydelig mindre farlig for mennesker og dyr

enn konvensjonell monoetylenglykol.

Gir foruten frostbeskyttelse en utmerket beskyttelse mot

rust og korrosjon i kjølesystem.

ASTM 5216, ASTM 4985, BS 6580, farge: grønn

Q8 Propylenglykol 
Frostvæske for åpne og lukkede system i motorer. Basert

på monopropylenglykol (MPG) som gjør den betydelig

mindre farlig for mennesker og dyr enn konvensjonell

monoetylenglykol. Gir foruten frostbeskyttelse utmerket

beskyttelse mot rust og korrosjon i kjølesystem. For frost-

beskyttelse se blandingstabell fig. 1 side 26.

ASTM 5216, ASTM 4985, BS 6580, farge: grønn
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Q8 Glykol
Konsentrert
Frostvæske for åpne og lukkede system i motorer. Basert på

monoetylenglykol (MEG). Gir i tillegg til frostbeskyttelse en

utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon i kjølesystem.

Passer utmerket til alle kjølesystem og motortyper, også av

aluminium og andre lettmetaller. For frostbeskyttelse se

blandingstabell fig. 1 side 26.

BS 6580, farge: blå

Q8 Glykol Long Life Plus
Frostvæske for åpne og lukkede system i motorer.

Basert på monoetylenglykol (MEG). Gir foruten beskyttelse 

mot frost, også en utmerket beskyttelse mot rust og korri-

sjon i kjølesystemet.

Passer utmerket til alle kjølesystem og motortyper,  selv av

aluminium og andre lettmetaller. Farge: Rødfiolett

VW/AUDI/Seat/Skoda TL774G, Mercedes-Benz 325.5, MAN

324 Typ Si-OAT, Cummins CES 14603

Motsvarar G40 och VW G12++

Q8 Glykol Gul
Konsentrert frostvæske av meget høy kvalitet med long life

egenskaper. Passer for åpne og lukkede kjølesystem i die-

sel- og bensinmotorer. Basert på monoetylenglykol. 

Anbefales av flere ledende kjøretøyprodusenter.

Mercedes 325.3, GM 6277M, MAN 324 Typ SNF, Volkswagen

TL 774F, Ford WSS-M97B44-D, farge: Gul

Q8 Glykol Super
Frostvæske med meget høy rust- og korrosjonsbeskyttelse

basert på monoetylenglykol. Passer for åpne og lukkede

kjølesystem i moderne eller gamle bensin- og dieselmoto-

rer. 

Anbefales bl.a. til Scania, MAN, SAAB, Opel/GM, Audi,

BMW, Mercedes-Benz, MTU

BS 6580:1992, FSD 8704, BMW N 600 69.0, MAN 324 NF,

Scania TB 1451, Volvo 1286083, MTU MTL 5048, Caterpillar

SEBU6250-12, Deutz H-LV 0161 0188, Motsvarar G-48. 

Farge: blågrønn

Q8 Degreasing Fluid Super
Et lavaromatisk, spesial komponert, petroleumsbasert 

avfetting- og rengjøringsmiddel. Oppløser olje, tjære og 

asfalt flekker meget effektivt. På grunn av sin unike formu-

lering er dette produktet også lett å skylle av 

med vann. Kan brukes på alt fra meget skitne 

maskindeler til biler. Er konsentrert. 

OBS: Unngå bruk i sterkt sollys eller i varmt eller 

nylig malt overflater.

Q8 Avfettning
Petroleumsbasert avfettingsmiddel som emulgerer med

vann. Brukes for rengjøring av smørehaller, tanker og sis-

terner. Oppfyller det svenske Naturvårdsverkets retningslin-

jer angående separeringsevne. Skal ikke blandes med vann.

Q8 Naturavfettning
Brukes ved rengjøring/avfetting av person- og lastekjøretøy,

motorer, verkstedslokaler m.m. Konsentrert rengjørings- og

avfettingsmiddel som er blandbart med vann og skal blan-

des før bruk. Produktet er godkjent av Miljö- och

Hälsoskyddsförvaltningen i Göteborg (Kemikaliesvepet).

Testet og godkjent ifølge IVL-metode samt oppfyller også

kriteriene for den nordiske Svanens miljømerking. OBS! Ikke

bruk produktet på varme overflater, i sterkt sollys eller på

nye eller omlakkerte overflater.

Q8 Batterivatten
Destillert vann anbefalt til bruk i batterier.

Q8 L.A.W.
Lavaromatisk petroleumsbasert løsningsmiddel. Brukes som

løsningsmiddel for lakk og farger samt som kaldavfet-

tingsmiddel. God oppløsningsevne, lavt svovelinnhold samt

god lagringsholdbarhet. OBS! Skal ikke brukes som lys-

eller fyringsparafin.

Q8 Lacknafta
Petroleumsbasert løsningsmiddel. Brukes som løsningsmid-

del for lakk og farger samt som kaldavfettingsmiddel. God

oppløsningsevne, lavt svovelinnhold samt god lagringsbes-

tandighet.

OKQ8 Spolarvätska
Brukes som frostbeskyttelsesmiddel til bilens vindus- og lyk-

tespylesystem. Holder vinduer og lykter rene for trafikk-

film, asfalt, veisalt og øvrig skitt. 

Skånsom mot lakk, vindusviskerblad og gummilister.
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Oliver Nelson 
Etter et vellykket 2013, med EM-finale i Portugal som 

høydepunkt satser nå Oliver videre til å blant de beste i

Enduro. Fremtidige års satsninger vil finne sted både i

Sverige og i utlandet. 

Brings Racing 
Brings Racing og deres sjåfør Patrik Flodin ble nummer fire

i SM V8 Thunder Cars. En imponerende innsats når det er

Patrik sin første fulle sesong på banen. Kommende sesong

satser han hardt for å oppnå enda bedre resultater. 

Micke Larsson Racing AB 
Det går rett frem og det går fryktelig fort! I år satser de enda

hardere! Både bilen og teamet er i topp stand og det vil bli

både spektakulært og fartsfylt når alle hestekreftene slippes

løs! …å  finne et mer heltent team er nok umulig! 

Q8Oil Drag Racing 60 er for smøring. 

Jennie-Lee Racing 
Jennie-Lee jobber hele året og suser fram i rallyskogene,

og presser både bilen og oljer til det ekstreme. Med siktet

innstilt mot SM-medalje blir det en interessant Rally-sesong! 

Bilen er en firehjulsdrevet Mitsubishi EVO 9.

Vi sponser de som tester oss under ekstreme forhold

Våre smøremiddel står for høy kvalitet og er spesielt tilpasset etter svenske forhold. 

Vår ambisjon som førsteklasses smøremiddelleverandør er ikke noe vi tar lett på. Produktene skal fungere i alle tilfeller og

det beviser vi gjennom å teste produktene våre under ekstreme forhold.
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Audi, VW, Seat, Skoda
1999-2014 med forlengede bytteintervall

= Q8 Formula VX Long Life 5W-30 (unn-

tak for R5- og V10-moterer fram til 2006

= kontakt OKQ8 smøremiddel)

Fram til 1999 samt senere modeller uten

forlengede bytteintervall (vanlige byt-

teintervall) = Q8 Formula Excel 5W-40

BMW
1998-2014 med forlengede bytteintervall

= Q8 Formula M Long Life 5W-40 alt. Q8

Formula V Long Life

Fram til 1998 = Q8 Formula Excel 5W-40

Citroën
2000-2014 = Q8 Formula Elite 5W-30

(unntak for 2.2 bensin, 2.2 og 2.8 HDI =

Q8 Formula Excel 5W-40, dieselmotorer

med partikkelfilter = Q8 Formula Elite

C2)

Fram til 2000 = Q8 Formula Excel 5W-

40/Q8 Formula Advanced 10W-40

Ford
Fram til 2014 = Q8 Formula Techno FE

Plus.

Fram til 1999 = Q8 Formula Excel (unntak

for Sierra/Escort Cosworth = Q8 Formula

F1 10W-50)

Kia
2000-2014 = Q8 Formula Excel 5W-40

(unntak for dieselmotorer med partikkel-

filter = Q8 Formula Special G Long Life

5W-30)

Fram til 2000 = Q8 Formula Excel 5W-

40/Q8 Formula Advanced 10W-40

Mazda
Bensinmotorer fram til 2014 = Q8

Formula Excel 5W-40 (unntak for wan-

kelmotorer = kontakt OKQ8

Smøremiddel)

Dieselmotorer fram til 2006 = Q8

Formula Elite 5W-30 (unntak for  moto-

rer med partikkelfilter = kontakt OKQ8

Smøremiddel)

Det finnes flere måter å gå fram når du skal bytte olje. Ingen måte er spesielt vanskelig, men felles for alle er at det
gjelder å være nøye. Mange kjøretøymodeller, spesielt eldre årsmodeller, er relativt følsomme for valget av olje. Nyere
kjøretøy har også spesielle krav til oljens kvalitet. Dette stiller også større krav til deg som kjøper ettersom det gjelder å
velge rett produkt til kjøretøyet ditt.
På følgende sider får du tips og råd som hjelper deg å velge rett olje til akkurat ditt kjøretøy.

Kjøretøyets instruksjonsbok
Det viktigste dokumentet som gir deg veiledning i valget
av olje er kjøretøyets instruksjonsbok. I den finnes en kode
og viskositet som angir hvilken olje som du skal velge.
Kodene som du ser i instruksjonsboken, for eksempel API
eller ACEA, er beskrevet på oljeflasken.

De to viktigste og vanligste kodesystemene som beskriver
oljens kvalitet er API og ACEA. Utover disse har kjøretøyp-
rodusentene tatt fram egne normer. BI.a. VW-gruppen,
Saab/Opel, Ford og BMW har egne normer som motoroljen
må oppfylle. Mer informasjon om ACEA, API og øvrige nor-
mer og koder finner du i ordlisten lengst bak i denne kata-
logen.

I instruksjonsboken finnes også opplysninger om hvilken
viskositet oljen skal ha. Viskositeten beskriver oljens flytee-
genskaper ved ulike temperaturer og klasses ifølge SAE-
systemet. Mer informasjon om viskositet finner du også i
ordlisten.

Oljeguiden & oljeoversetteren
Hvis du ikke har instruksjonsboken tilgjengelig kan du gå
inn på www.okq8.se der vi tilbyr en meget utførlig anbefa-
lingstabell i form av Oljeguiden. Der kan du søke rett på

eksakt din bilmodell og få svar på hvilken olje du skal bruke.
Hvis du bruker et konkurrerende produkt kan du bruke
Oljeoversetteren som anbefaler tilsvarende produkt.

Denne anbefalingstabell
Anbefalingstabellen nedenfor er til for å gi deg en rask og
enkel veiledning om hvilken olje du skal velge til bilmodellen
din. De vanligste bilene beskrives og finner du ikke akkurat
din bil nedenfor, kan du gå inn på hjemmesiden vår og finne
oljeanbefalinger i Oljeguiden.
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Mercedes-Benz
2004-2014 der MB 229.51 anbefales = Q8

Formula M Long Life 5W-40 alt. Q8

Formula VX Long Life 5W-30

2002-2006 der MB 229.31 anbefales = 

Q8 Formula M Long Life 5W-40 alt. 

Q8 Formula VX Long Life 5W-30, MB

229.1/229.3 = Q8 Formula Excel 5W-40

1999-2002 = Q8 Formula Excel 5W-40

Fram til 1998 = Q8 Formula Excel 5W-

40/Q8 Formula Advanced 10W-40

Opel / Saab
2002-2014 med forlengede bytteintervall

= Q8 Formula Special G Long Life 5W-30

Fram til 2002 = Q8 Formula Excel 5W-

40/Q8 Formula Advanced 10W-40

Peugeot
1999-2014 = Q8 Formula Excel 5W-40

(unntak for dieselmotorer med partikkel-

filter = Q8 Formula Elite C2)

Fram til 1998 = Q8 Formula Excel 5W-

40/Q8 Formula Advanced 10W-40

Motorolje personbiler
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Renault
2000-2014 = Q8 Formula Excel 5W-40

(unntak for dieselmotorer med partik-

kelfilter = Q8 Formula R Long Life 

5W-30)

Toyota
11999-2014 = Q8 Formula Elite 5W-30

(unntak for dieselmotorer med partik-

kelfilter = Q8 Formula Elite C2 5W-30)

Fram til 1999 = Q8 Formula Excel 

5W-40

Volvo
2000-2014 = Q8 Formula Ultra 0W-30

alt. Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

(unntak for D5-motorer fram til 2006

= Q8 Formula Excel 5W-40)

Fram til 2000 = Q8 Formula Excel 5W-

40/Q8 Formula Advanced 10W-40

MAN
2006-2014 = Q8 T 905 10W-40

1995-2005 med forlengede bytteinter-

vall = Q8 T 860 10W-40, normale byt-

teintervall = Q8 T 750 15W-40 (unntak

for motorer med etterbehandlings-

system så som SCR eller dieselpartik-

kelfilter = Q8 T 905 10W-40)

Fram til 1995 = Q8 T 750 15W-40/Q8 T

520 15W-40

Mercedes-Benz
2006-2014 = Q8 T 905 10W-40

1995-2005 med forlengede bytteinter-

vall = Q8 T 905 10W-40, normale byt-

teintervall = Q8 T 750 15W-40 (unntak

for motorer med etterbehandlings-

system så som SCR eller dieselpartik-

kelfilter = Q8 T 905 10W-40)

Fram til 1995 = Q8 T 750 15W-40/Q8 T

520 15W-40

Scania
2013-2014 = Q8 T 860 S 10W-40

2000-2014 med forlengede bytteinter-

vall = Q8 T 860 10W-40, normale byt-

teintervall = Q8 T 800 10W-40/Q8 T

750 15W-40

Fram til 2000 = Q8 T 750 15W-40

Volvo
2000-2014 = Q8 760 10W-30 alt. Q8 T

750 15W-40

1995-1999 = Q8 T 750 15W-40

Fram til 1995 = Q8 T 750 15W-40/Q8 T

520 15W-40

Motorolje lastebiler, busser m.m.



DIAGRAM

A

ACEA (Association des Constructeurs Européens 
d Automobiles). ACEA-systemet trådte i kraft 01-01-96 og
erstattet CCMC.
I ACEA inngår alle europeiske samt en del japanske og ameri-
kanske motorprodusenter. Man kan ikke dra et likhetstegn
mellom ACEA og CCMC uten ACEA er omarbeidede spesifika-
sjoner og skal møte framtidens krav som moderne motorer
stiller på smøremiddel. For bensinmotorer begynner klassifi-
seringen med A, for lette dieselmotorer med B og tyngre die-
selmotorer med E.
Sist i betegnelsen står det hvilket år som spesifikasjonen er
blitt utarbeidet eller blitt oppgradert. Det vil si første versjo-
nen hadde -96 i betegnelsen, for eksempel A3-96.
ACEA-normene har under 2002 blitt oppdatert i overensstem-
melse med følgende:

ACEA Beskrivelse av bensin- og dieselmotorolje, ifølge
oppdatering av ACEA gjeldende normer 2008.

A1/B1 Viskositetsstabil olje beregnet for forlengede byt-
teintervall i bensinmotorer og person- og lette las-
tebils dieselmotorer spesielt konstruert for å klare
bruken av lavfriksjons og lavviskositets oljer med
en «High Temperature High Shear rate viscosity»
(HTHS) mellom 2,9 til 3,5 mPa.s. Disse oljene kan
vare uegnet i visse motorer, se bilens instruk-
sjonsbok.

A3/B3 Viskositetsstabil olje egnet for bruk i høypresteren-
de bensinmotorer og person- og lette lastebils die-
selmotorer og/eller for forlengede bytteintervall er
spesifisert av motorkonstruktøren for å klare bru-
ken av oljen året rundt bruk av lavt viskøse oljer
og/eller for vanskelige forhold definert av motor-
produsenten.

A3/B4 Viskositetsstabil olje egnet for bruk i høypresteren-
de bensinmotorer og direkteinnsprøytning diesel-
motorer men også egnet i forhold beskrevet under
A3/B3.

A5/B5 Viskositetsstabil olje egnet for forlengede byttein-
tervall i høypresterende bensinmotorer og person-
og lette lastebils dieselmotorer konstruert for å
klare bruken av lavfriksjons og lavviskositets oljer
med en «High Temperature High Shear rate viscosi-
ty» (HTHS) mellom 2,9 til 3,5 mPa.s.
Disse oljer kan være uegnet i visse motorer, se
bilens instruksjonsbok.

ACEA Beskrivelse katalysator kompatible motoroljer
ifølge oppdatering av ACEA som gjelder normer
2008. 

C1-08 Viskositetsstabil olje for bruk i høypresterende biler
og lette lastebiler med DPF (dieselpartikkelfilter)
og TWC (treveiskatalysator) med bensin- eller
dieselmotorer  som krever en olje med lav friksjon,
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Fig 1. Blandningstabell. Visar frysskyddet hos koncentrerad OKQ8 Glykol utspädd i vatten.
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Fig 2. Visar en jämförelse mellan de olika viskositetsklassificeringssystemen. 
SAE (motor- och transmissionsoljor) och ISO VG (industrioljor).
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ISO VG

MOTOROLJOR

TRANSMISSIONSOLJOR INDUSTRIOLJOR

For å få en bra frostbeskyttelse skal du alltid spe konsentrert glykol med vann. I figur 1 kan du enkelt se hvilken
blanding du skal ha for å få ønsket frostbeskyttelse.

I figur 2 kan du sammenligne hvordan de ulike viskositetsskalaene forholder seg til hverandre.

ORDLISTE

Fig. 1 Blandingstabell. Viser frysebeskyttelsen hos konsentrert OKQ8 Glykol utspedd i vann.

Frostbeskyttelsestemperatur
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og dårlig 
frostbeskyttelse
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frost-

beskyttelse
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Fig.2  Viser en sammenligning mellom de ulike viskositetsklassifiseringssystemene. 
SAE (motor- og giroljer) og ISO VG (industrioljer).
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lav viskositet og lavt innhold av sulfataske, fosfor
og svovel (Low-SAPS), med en minimum HTHS
verdi av 2.9 mPa.s. Disse oljene kommer til å øke
DPF og TWC levetiden og beholde kjøretøyets
brenselbesparelse.

Disse oljene kan være uegnet i visse motorer, se
bilens instruksjonsbok.

C2-08 Viskositetsstabil olje for bruk i høypresterende
biler og lette lastebiler med DPF (dieselpartikkel-
filter) og TWC (treveiskatalysator) med bensin-
eller dieselmotor konstruert for å klare en olje
med lav friksjon, lav viskositet og med en mini-
mum HTHS verdi av 2.9 mPa.s. Disse oljene kom-
mer til å øke DPF og TWC levetiden og beholde
kjøretøyets brenselbesparelse.

Innholder middels innhold av sulfataske, fosfor
og svovel (Mid-SAPS)

C3-08 Viskositetsstabil olje for bruk i høypresterende
biler og lette lastebiler med DPF (dieselpartikkel-
filter) og TWC (treveiskatalysator) med bensin-
eller dieselmotor med en minimum HTHS verdi av
3.5 mPa.s. Disse oljene kommer til å øke DPF og
TWC levetiden.

Innholder begrensede mengder av sulfataske, fos-
for og svovel (Mid-SAPS)

C4-08 Viskositetsstabil olje for bruk i høypresterende
biler og lette lastebiler med DPF (dieselpartikkel-
filter) med bensin- eller dieselmotor som krever
en olje med lavt innhold av sulfataske, fosfor og
svovel (low-SAPS) med en minimum HTHS verdi av
3.5 mPa.s. Disse oljene kommer til å øke DPF og
TWC levetiden.

ACEA Beskrivelse motorolje for tung drift, ifølge
oppdatering av ACEA gjeldende normer 2008.

E2 (utgått) Standardkvalitet for suge- og turbolade
de dieselmotorer, medium til tungt belastende og
normale oljebytteintervaller.

E3 (utgått) Effektiv kontroll av stempelrenhet, sylin
der polering, slitasje, håndtering av sot og oljesta
bilitet. For motorer som møter EURO 1 og EURO 2
eksosrenhetskrav og som kjøres under høy belast
ning. 
Kan også brukes for forlengede bytteintervaller 
ifølge kjøretøyprodusentens foreskrifter.

E4 Viskositetsstabil olje. Gir utmerket kontroll av 
stempelrenhet, slitasjekontroll, håndtering av sot 
og oljestabilitet.
For motorer som kjøres under meget vanskelige 
forhold for eksempel signifikant forlengede byt
teintervall i overensstemmelse med motorprodu
sentens anbefalinger.
Passer motorer uten partikkelfilter og visse EGR 
motorer og visse motorer utstyrt med SCR NOx-
redusering. Anbefalinger kan skille mellom pro
dusenter og derfor bør instruksjonsboken leses.

E5 (utgått) Viskositetsstabil olje. Gir effektiv kontroll 
av stempelrenhet og sylinderpolering. Forbedret 
slitasjebeskyttelse, kontroll av avleiringer på tur

bokompressoren og oljestabilitet sammenlignet 
med E3. For motorer som møter EURO 1, EURO 2 
og EURO 3 eksosrenhetskrav samt går under høy 
belastning. Gir mulighet til forlengede bytteinter
valler i overensstemmelse med kjøretøyprodusen
tens spesifikasjoner.

E6 Viskositetsstabil olje. Gir utmerket kontroll av 
stempelrenhet, slitasjekontroll, håndtering av sot 
og oljestabilitet. 
For motorer som kjøres under meget vanskelige 
forhold for eksempel signifikant bytteintervall i 
overensstemmelse med motorprodusentens anbe-
falinger. Passer EGR motorer med eller uten par-
tikkelfilter og motorer utstyrt med SCR NOx-redu-
sering. E6 er sterkt anbefalt for motorer utstyrt 
med partikkelfilter. Anbefalinger kan variere mel-
lom produsenter og derfor bør instruksjonsboken 
leses.

E7 Viskositetsstabil olj. Gir utmerket kontroll av 
stempelrenhet og sylinderspoling. Gir dessuten 
utmerket slitasjekontroll, håndtering av sot og 
oljestabilitet.
For motorer som kjøres under vanskelige forhold 
for eksempel signifikant forlengede bytteintervall
i overensstemmelse med motorprodusentens 
anbefalinger. Passer motorer uten partikkelfilter 
og for de fleste EGR motorer og de fleste motorer
utstyrt med SCR NOx-redusering. Anbefalinger 
kan variere mellom produsenter og derfor bør 
instruksjonsboken leses.

E9 Viskositetsstabil olje. Gir utmerket kontroll av 
stempelrenhet og sylinderpolering. Gir dessuten 
utmerket slitasjekontroll, håndtering av sot og 
oljestabilitet.
For motorer som kjøres under vanskelige forhold 
for eksempel signifikant forlengede bytteintervall
i overensstemmelse med motorprodusentens 
anbefalinger. Passer motorer med eller uten par
tikkelfilter og for de fleste EGR motorer og de 
fleste motorer utstyrt med SCR NOz-redusering. 
E9 anbefales for motorer utstyrt med partikkelfil
ter. Anbefalinger kan variere mellom produsenter
og derfor bør instruksjonsboken leses.

ADDITIV. Mange petroleumsprodukter innholder tilset-
tingsmiddel, allment kalt additiv. Additiv forbedrer visse
egenskaper hos smøreoljer og brensel. Man kan inndele
additivene etter deres funksjon ifølge følgende eksempel:
• Oksidasjonshemmende (anti-oksidant)
• Rustløsende additiv
• Løsende/rensende (dispergent resp. detergent)
• Smøringsforbedrende, også kalt slitasjeminskende eller 
anti-slitasje (anti-wear)

• EP-additiv (se dette ordet)
• Skummingshemmende (anti-foam)
• Viskositetsindeksforbedrende (VI improver)
• Flytepunktssenkende (pour-point depressant)
• Flytbarhetsforbedrende (flow improver)

ADHESJON. Adhesjon, klebeevne

ALDRING. Begrep for å betegne et produkts forandring ved
bruken. Se Oksidasjon.

ALKYLBLY. Organisk blyforening, brukes som oktanfor-
høyende tilsats i motorbensin. Vanligst er tetraetylbly,
TEL, og tetrametylbly, TML.



ANILINPUNKT. En indikasjon på oljens oppløsningsevne.
Angis som den laveste temperaturen ved hvilken anilin
helt løses i samme volum av petroleumproduktet.

ANTIOXIDANT. Tilsetning som forhindrer eller utsetter
oksidasjon av et brensel eller en smøreolje.

ANTI-WEAR ADDITIV (AW-tilsats). Slitasjereduserende til-
setningmiddel.

API-KLASSIFICERING. (American Petroleum Institute). API-
systemet beskriver oljens egenskaper. For bensinmotorer
begynner klassifiseringen med bokstaven S og for diesel
med C. Andre bokstaven i klassifiseringen angir oljens egen-
skaper, og ble fra begynnelsen angitt med bokstaven A,
som siden ble fulgt av B, C osv. i takt med økende krav.
API SM er i dag den høyeste API-klassifiseringen for bensin-
motoroljer. For dieselmotoroljer har eksempelvis CD blitt
fulgt av CF, CG, CH-4 og CI-4 samt nye DJ-4. Det finnes også
API-normer for giroljer, se tabell.

API Beskriving bensinmotorolje.
SA* Mineralolje med tilsetninger.
SB* For gamle bensinmotorer under lett drift.
SC* For bensinmotorer ifølge 64 års garantiprogram.
SD* For bensinmotorer ifølge 68 års garantiprogram,

også godkjent for visse bilmodeller etter 71, bedre
beskyttelse mot høy- og lavtemperatur avsetning-
er, slitasje og korrosjon enn SC.

SE* For bensinmotorer ifølge 72 års garantiprogram,
bedre beskyttelse mot avsetninger ved høye tem-
peraturer, oksidasjon av oljen og korrosjon enn
SD.

SF* For bensinmotorer ifølge 1980 års garantipro-
gram, bedre beskyttelse mot avsetninger, slitasje,
oksidasjon av oljen og korrosjon enn SE.

SG* For bensinmotorer ifølge 1989 års garantipro-
gram, bedre beskyttelse mot avsetninger, slitasje
og oksidasjon av oljen enn SF. Inkluderer kravene
for API CC. Overtreffer SF, SE, SF/CC og SE/CC.

SH* Introdusert 92, bensinmotorer ifølge 1989 års
garantiprogram, bedre beskyttelse mot avsetning-
er, slitasje, oksidasjon av oljen og korrosjon enn
SG. Overtreffer SG.

SJ Introdusert 96, bl.a. maks fosfor innhold 0,10%
eller 0,12% (avhengig av SAE-klasse) for å være
katalysatorkompatibel.

SL Introdusert 01, bl.a. lavere olje- (lavere volatilitet)
og drivstofforbruk, forbedret beskyttelse mot
avsetninger ved høye temperaturer og oksidasjon
av oljen.

SM Introdusert 04 bl.a. maks fosfor innhold 0,06-
0,08% og mask svovel innhold 0,5-0,7% (avhengig
av SAE-klasse). Bedre beskyttelse mot slitasje av
motoren og oksidasjon av oljen.

EC Drivstoffbesparende.

API Beskriving dieselmotorolje.
CA* Vanlig anbefaling for diesel- og visse bensinmoto-

rer på 40- og 50-tallet.
CB* For visse dieselmotorer under lett til måtelig drift,

samt visse bensinmotorer under lett drift 1949-
1960.

CC* For visse dieselmotorer med eller uten turbo
under måtelig til hard drift, samt visse bensinmo-
torer under hard drift. Introdusert 1961. 

CD* Hardere krav på slitasjebeskyttelse og beskyttelse
mot avsetninger enn CC. Introdusert 1955.

CD-II* For to-takts dieselmotorer, meget harde krav på

slitasjebeskyttelse og beskyttelse mot avsetninger.
Oljer som oppfyller CD-II oppfyller også CD.
Introdusert 1985.

CE* For dieselmotorer etter 83 med turbo som arbei-
der under lav hastighet/høy belastning og høy
hastighet/høy belastning. Innholder kravene for
CD pluss ytterligere krav. Introdusert 1985.

CF Inkluderer dieselmotorer som kjøres på brensel
med et svovelinnhold over 0,5%.

CF-2 Erstatter CD-II for totaktsmotorer. Introdusert
1994.

CF-4* Introdusert 90, for høy hastighet firetakst diesel-
motorer med og uten turbo, har høyere krav på
oljeforbruk og stempelrenhet. Overtreffer CC, CD
og CE. Introdusert 1990.

CG-4* Spesielt tatt fram for smøring av amerikanske
lavemisjonsmotorer med og uten turbo som kjø-
rer på lavsvovel diesel. Lavere partikkelinnhold.

CH-4 Foruten høyere tekniske egenskaper inkluderes
forbedrede miljøegenskaper, for eksempel lavere
NOx-innhold og mindre sotfortykning(tilpasning
til de nye «miljømotorene»).

CI-4 Introdusert 2002, bl.a. høyere krav på renhet i
motoren. Tilpasset for motorer med EGR-teknikk.
Forbedret beskyttelse mot oksidasjon og slitasje,
samt bedre egenskaper hva gjelder sothåndter-
ing, pakningskompabilitet og viskositetsstabilitet.

CJ-4 Introdusert 2006. For motorer konstruert for å
møte 2007 års eksoskrav.
CJ-4 oljer er bra på å beskytte for at partikkelfil-
ter tettes. Den gir også en høy beskyttelse mot
motorslitasje, stempelavleiringer, oksidasjon,
skumming samt er viskositetsstabil og effektiv
mot sot.

API Giroljer.
GL-1                            For middels belastede transmisjoner
GL-2, GL-3 Krav uten praktisk anvending
GL-4 Mild EP-olja For manuelle girkasser
GL-5 EP-olja For hardt belastede transmisjoner og

hypoidveksler
GL-6 Uoffisiell klasse for oljer med ekstra 

mye EP-tilsatser.

AROMATER. Aromatiske hydrokarboner som har ringformet
ordnede kullatomer med seks kullatomer i kjerneringen.

ASFALT. Forekommer i naturlig tilstand, men består
hovedsakelig av petroleum som destillasjonsrest. 

ASKEINNEHOLD. Mengde ikke brennbart materiale i smø-
reolje. Angis i prosent.

ASTM (American Society for Testing and Materials).
Standardiserer metoder for undersøkelse av bl.a. petrole-
umsprodukter.

ATOMABSORPSJON. Analyseteknikk for bestemming av
metallorganiske foreninger i smøremiddel.

B

BAKTERICID. Tilsetning i bl.a. skjærevæsker for å hemme
eller hindre tilvekst av bakterier som kan forårsake hudska-
der og dårlig lukt.

BARREL. Gammelt mål på oppumpet mengde råolje. En
barrel tilsvarer 159 liter.
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BANKING. Termisk eller katalytisk nedbrytning av en orga-
nisk forening for å øke utbyttet av lettere destillat, f.eks
som bensin. 

BASEOLJE. Raffinert mineralolje som brukes ved smøreolje-
produksjon.

BIOCID. Se Baktericid.

BITUMEN. Aller tyngste fraksjonen fra et raffineri. Brukes
ved produksjonen av asfalt.

BLY. Se Alkylbly.

BORE POLISHING. Se Sylinderpolering.

BPT (Borderline Pumping Temperature). Se pumpebarhets-
temperatur.

BRENNPUNKT. Den laveste temperatur som en væske under
bestemte betingelser forsetter å brenne etter antenning.

C

CCMC (Committee of Common Market Automobile
Constructors). En europeisk sammenslutning av bilprodu-
senter innen EU som samordner og håndlegger spørsmål
om bl.a. rør spesifikasjoner og foreskrifter med hensyn til
smøremiddel for motorkjøretøy. CCMC  bruker følgende
betegnelser for kvalitetskrav:

CCMC Omtrent=API
G1, G2, G3 (ikke aktuell spes.)
G4 SG/SH
G5 SG/SH + brenseløkonomi

Krever vanligvis minst delsyntet

D1, D2, D3 (ikke aktuell spes.)
D4 CD/CE/CF-4
D5 CD + SHPD

PD1 (ikke aktuell spes.)
PD2 CD/SE

CCS (Cold Cranking Simulator). Målemetode for bestem-
ming av en motoroljes viskositet ved lave temperaturer.
Uttrykkes i enheten centipois (cP).

CD+. Iblant brukes betegnelsen for en dieselmotorolje som
foruten kravene på CD, uppfyller ytterligere krav, for
eksempel minimal sylinderpolering og forlengede oljebyt-
teintervall.

CEC (Coordinating European Council). Utarbeider prøvings-
metoder for smøremiddel og motorbrensel.

CENTIPOIS (cP). Måleenhet for absolutt viskositet, også kalt
dynamisk viskositet. ( 1 cP = 1 mPa.s)

CENTISTOKE (cSt). Måleenhet for kinetisk viskositet. Skrives
også mm²/s.

CETANTALL. Mål på et dieseldrivstoffs villighet til å anten-
ne. Bestemmes i laboratoriemotor. Svensk standard foreskri-
ver 45 min.

CETANINDEKS. Omtrentlig oppgave på cetantallet for et
dieseldrivstoff, beregnet på basis av brenslets densitet og
destillasjonskurve.

CFPP (Cold Filter Plugging Point). Se Filtrerbarhetstem-
peratur. 
COC (Cleveland Open Cup). Metode for bestemmelse av
flammepunkt.

COMPOUND. Se Sammensette.

D

DENSITET. Erstatter tidligere brukte begreper, tetthet og
spesfikk vekt. Densitet angis i kg/m³.

DETERGENT. Tilsetningsmiddel i smøreolje og bensin som
holder metalloverflater rene ved å motvirke dannelse og
avleiring av uløselige oksidasjonsprodukter.

DEXRON. ATF-oljespesifikasjon og varemerke eid av
General Motors (GM). Beskriver en ATF-oljes friksjonsegen-
skaper for å gi beste mulige vekslingskomfort/egenskaper.
Dominerende ATF-spesifikasjon i dag. 

DIESTERE. Kjemisk forening som bl.a. brukes for produ-
sering av visse syntetiske smøreoljer for eksempel Q8
Holbein Bio Plus.

DIN (Deutsche Industrie Normen). Sammenfattende beteg-
nelse av spesifikasjoner utgitt av Deutsche
Normenausschuss.

DISPERGERE. Finfordele et emne i et medium.

DISPERGERINGSMIDDEL. Tilsetningsmiddel i smøreolje
som motvirker flokking og avleiring på metalloverflater av
uløselige forbrenningsprodukter og andre forurensninger
ved å holde disse svevende over oljen.

DISPERSANT. Tilsetningsmiddel i smøreolje som motvirker
flokking og avleiring på metalloverflater av uløselige for-
brenningsprodukter og andre forurensninger ved å holde
disse svevende i oljen. 

DIESELINDEKS. I likhet med cetanindeks er dieselindeks et
uttrykk for et dieseldrivstoffs villighet til å antenne.

DPF (Diesel Particulate Filter). Partikkelfilter som minsker
de skadelige partiklene og sot.

DROPPUNKT. Den temperatur som et fett overgår fra halv-
fast til flytende konsistens under fastlagte prøvingsbestem-
melser.

DUGGPUNKT. Den temperatur som en gass eller blanding
av gasser kondenserer ut en mettet luftblanding. 

E

EGR (Exhaust Gas Recirculation). Innebærer at man resir-
kulerer en del av eksosene tilbake til innsugssiden og
dermed senker nitrogenoksidutslippene.

EMULGERBARHET. Evne hos en ikke vannløselig væske til å
danne emulsjon med vann.

EMULSJON. Blanding av to i hverandre ikke løselige væs-
ker hvor den ene er finfordelt i den andre.

ENGLER. Eldre enhet for viskositet, ifølge hvordan oljens



tykkelse sammenlignes med vannets.

EP-ADDITIV (Extreme Pressure). Tilsetningsmiddel som
øker en smøreoljes evne til å tåle høye trykk.

ESTER. Kjemisk forening av alkohol og syre, for eksempel
karbonsyre.

EXTRAHERE. Dra ut, i særlig løselige deler av et stoff.

F

FETTOLJER. Animalske eller vegetabilske oljer – kalles også
fete oljer.

FETTSÅPE. Se Metallsåpe.

FILMSTYRKE. Et smøremiddels evne til å danne og bibe-
holde et sjikt som skiller lageroverflater.

FILTRERBARHETSTEMPERATUR (CFPP). Den laveste tem-
peratur som et brensel kan kjøles ned til uten risiko for å
tettes igjen av voks i filteret.

FLAMMEPUNKT. Den laveste temperatur som en væske
under bestemte prøvingsbetingelser danner antenningsbar
damp.

FORSKYVNINGSSTABILITET. Et mål på oljens evne til å
motstå viskositetsminskning på grunn av nedbrytning av så
kalte VI-improver.

FOUR-BALL PRØVE. Prøve der man ved hjelp av mot hve-
randre roterende stålkuler bestemmer et smøremiddels
filmstyrke under belastning.

FRAKSJON. Ved destillering av råolje inndeles hydrokarbo-
ner i ulike fraksjoner eller grupper etter kokepunktene.

FURFURAL. Organisk løsningsmiddel som brukes ved raffi-
nering for å ekstrahere aromatiske hydrokarboner.

FZG-PRØVE. Prøve der man ved hjelp av to mot hverandre
løpende tannhjul, bestemmer en smøreoljes filmstyrke
under belastning.

G

GRUMSETPUNKT. Den temperatur som et dieselbrensel
ved nedkjøling begynner å bli grumsete p.g.a. utskilling av
paraffin.

H

HD-OLJE (Heavy Duty). Betegnelse bruks i et gammelt API-
system. HD har i dag ingen spesifikk betydning. Et mål på
en væskes viskositet ved høy temperatur og høy forskyv-
ning. Typeverdi 2,6-3,5 mPa.s ved 1500C.

HVIT OLJE. Også paraffinolje. Mineralolje som raffineres
så hardt at den blir fargeløs. Brukes bl.a. til kosmetikk.

HYDRERING. Prosess der bl.a. umettede hydrokarboner tar
opp hydrogen og mettes.

HYDROKARBONER er betegnelsen på en gruppe kjemiske
stoffer som består av kull og hydrogen. Disse utgjør hoved-
bestanddelen i alle petroleumsprodukter.

I

ILSAC (International Lubricant Standardization and
Approval Committee). AAMA (American Automobile
Manufactures Association) og JAMA (Japan Automobile
Manufactures Association) ) har gjennom organisasjonen
ILSAC sammen utviklet og godkjent en “minimum kravstan-
dard” for bensindrevne personbiler, ILSAC GF-2. 

INFRARØD SPEKTROFOTOMETRI (IR). Analyseteknikk for
bestemming av organiske stoffer i et petroleumsprodukt.

INHIBITOR. Tilsetningsmiddel som fordrøyer eller forhind-
rer kjemiske reaksjoner, for eksempel oksidasjon og korro-
sjon.

ISO. The International Standardization Organization.

ISO VISKOSITETS-KLASSIFISERING AV INDUSTRIOLJER. 
Klassifiseringssystemet framgår av følgende tabell. Det
omfatter 18 viskositetsklasser i området 2-1500 cSt ved
400C, som inneholder i stort sett petroleumsprodukter fra
parafin til tykk sylinderolje.
I betegnelsen for en klasse inngår det tall som angir mid-
delverdien i cSt for viskositeten ved 400C hos de oljer som
henvises til klassen. I forekommende tilfeller avrundes tal-
let til heltall. Fra middelverdien tillates 10% avvikelse. 

En klassebetegnelse innebærer ingen kvalitetsbedømning
uten opplyser om viskositeten ved referansetemperaturen.
For sammenligning med SAE-systemet se fig. 2 side 20.

J

JASO. (Japanese Automotive Standards Organization).
Setter krav på bl.a. totaktsoljer.

K

KULDEEGENSKAPER. Et petroleumsprodukts egenskaper
ved lave temperaturer. Vanligvis tenker man på produktets
laveste flytetemperatur.
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ISO Viskositet Viskositetsgrenser

Viskositetsklasse middelverdi ved 40°C, cSt

ved 40°C, cSt min maks

ISO VG 2 2,2 1,98 2,42

ISO VG 3 3,2 2,88 3,45

ISO VG 5 4,6 4,14 5,06

ISO VG 7 6,8 6,12 7,48

ISO VG 10 10 9,0 11,0

ISO VG 15 15 13,5 16,5

ISO VG 22 22 19,8 24,3

ISO VG 32 32 28,8 35,2

ISO VG 46 46 41,4 50,6

ISO VG 68 68 61,2 74,8

ISO VG 100 100 90 110

ISO VG 150 150 135 165

ISO VG 220 220 198 242

ISO VG 320 320 288 352

ISO VG 460 460 414 506

ISO VG 680 680 612 748

ISO VG 1000 1000 900 1100

ISO VG 1500 1500 1350 1650



31

KATALYSATOR. Stoff som påvirker hastigheten i en kjemisk
reaksjon uten selv å forandres eller forbrukes. Brukes for å
rense eksos fra forbrenningsmotorer drevet med blyfri ben-
sin.

KISELGELEFETT. Smørefett som innholder kiselgele som for-
tykningsmiddel. 

KNAKKING. Viss del av bensin/luftblandingen forbrennes
for raskt/tidlig. Kan forårsake motorhavari.

KOHESJON. Sammenholdende kraft mellom en væskes
molekyler – forhindrer mekanisk nedbrytning. 

KOKEINTERVALL. Angir innen hvilket temperaturområde et
petroleumsprodukt koker. 

KOKSTALL. Angir en oljes koksdannende egenskaper.

KARBONMONOKSID. En lukt- og fargeløs gass som dannes
da forbrenning skjer under ufullstendig lufttilførsel.
Karbonmonosiden er den mest giftige bestanddelen i bilek-
sos. Den påvirker mennesket ved at den minsker blodets
evne til å ta opp oksygen.

KORROSJON. Angrep på metall gjennom kjemisk eller
elektrolytisk reaksjon. 

L

LIM-SLIP (eller LS, forkortelse for Limited Slip). Additiv for å
modifisere friksjonen mellom glideoverflatene i differensial-
bremser og såkalte våte bremser.

LITIUM. Grunnstoff som, i form av litiumhydroksid, brukes
ved produksjon av litiumsåpefett.

LOW SAPS Se SAPS

LPG (Liquified Petroleum Gas). Kondensert petroleumsgass
som er flytende ved lavt trykk.

LNG (Liquified Natural Gas). Kondensert naturgass som er
flytende ved høyt trykk. Vanligst i Sverige.

LAVESTE FLYTETEMPERATUR. Under fastlagte prøvingsbe-
tingelser den laveste temperatur som et petroleumsprodukt
flyter.

M

MERKAPTANER. Organiske svovelforeninger med ubehage-
lig lukt.

METALLSÅPE. Benevnelse på en såpe produsert av fettsyre
og metallsalt. Slike såper utgjør vanligvis tykningsmiddel i
smørefett, for eksempel såper basert på litium, kalsium
m.fl.

MIKROKOLLOIDALE PARTIKLER. Finfordelte partikler sve-
vende i en væske.

MIL. Betegnelse for, oppstilt av det amerikanske forsvaret,
spesifikasjoner.

MOLEKYL. Minste delen av en kjemisk forening.
MOLYBDENDISULFID (MoS2). Tilsetningsmiddel som brukes
for å øke smøreevnen hos smørefett ved høye belastninger.

MRV (Mini Rotary Viscosimeter). Målemetode for bestem-
melse av laveste pumpebarhetstemperatur for motoroljer.

MULTIGRADE-OLJER. Smøreoljer som dekker minst tre
SAE-klasser.

MTBE (Metyl tertiær butylen eter). Tilsetning i bensin for
å forbedre oktantallet.

N

NAFTABASEOLJE. Mineralolje som overveiende innholder
eller karakteriseres av naftenhydrokarbon.

NAFTAHYDROKARBON. Mettet hydrokarbon med ring-
formet kullkjede.

NITRØSE EKSOSER (nitrogenoksider, Nₒx, N2O). Dannes av
oksygen og nitrogen av luften ved forbrenning av for
eksempel bensin. 

NLGI. National Lubricating Grease Institute, USA.

NLGI-KLASSER.Klassifisering av smørefett på basis av
penetrasjon etter bearbeiding. Inndeles i nummer fra 000
til 6 ifølge følgende:

NLGI-NUMMER PENETRASJON
000 445 - 475
00 400 - 430
0 355 - 385
1 310 - 340
2 265 - 295
3 220 - 250
4 175 - 205
5 130 - 160
6 85 - 115

NMMA (National Marine Manufacturers Association).
Sammenslutning av de nordamerikanske produsentene av
marinemotorer.

O

OKTANTALL. Mål på bensinens evne til å tåle høy tempe-
ratur ved kompresjon uten å selvantenne. Jo høyere
oktantall desto høyere bankemotstand. Måles vanligvis
ifølge Researchmetoden (RON) eller Motormetoden
(MON). Oktantall på stasjonen angis i RON.

OKTANTALLSBEHOV. Det oktantall en motor krever for
jevn gang. Oktantallbehovet påvirkes av motorens kom-
presjonsforhold, tenningsinnstilling, sot- og koksavleiring i
forbrenningsrommet samt sjåførens kjøremåte etc. 

OKTANTALLSFORDELING. En bensin består av lette og
tunge hydrokarboner med kokepunkter mellom ca. 30°C
og 200°C. Disse hydrokarbonene har ulike oktantall. Hvis
stor forskjell i oktantall foreligger mellom lette og tunge
hydrokarboner økes risikoen for banking. 

OLEFINER. Olefiniske er de hydrokarboner som har en
dobbeltbinding mellom to kullatomer. Kalles også umette-
de hydrokarboner, alkener.

OKSIDASJON. Kjemisk reaksjon med oksygen. Oksidasjon
av petroleumsprodukter medfører at oksygen, slam og
andre harpikslignende forurensninger dannes. Oksidasjon



Q8 (uttales ku-eit). Inngår i logotypen vår og i benevnelsen
for produkter.

R

RAFFINERING. Produksjonsprosess av ulike petroleumsfrak-
sjoner gjennom destillering.

RUST. Korrosjon på jern og stål.

RÅOLJE. I visse geologiske formasjoner forekommer halm-
gul til sort, lett til seigtflytende væske, som hovedsakelig
består av hydrokarboner. Utvinnes gjennom borring og
benevnes ifølge internasjonal nomenklatur Crude Oil.

S

SAE-SYSTEMET (Society of Automotive Engineers). SAE-
systemet (angir oljens viskositet og flytbarhet ved lave resp.
høye temperaturer).
Oljen må i kalde forhold være mulig å pumpe og tilstrekke-
lig flytende slik at motoren lett kan startes. Som varm må
oljen ha rett viskositet for å kunne danne en tilstrekkelig
tykk oljefilm, som klarer å holde de mot hverandre glidende
metalloverflatene adskilte.
De fleste motorprodusenter foreskriver oljer som spenner
over flere SAE-klasser, så kalte multigrade-oljer. SAE 10W-
40, for eksempel angir at oljen flyter lett som en 10W-olje
ved lav starttemperatur, men er like seigtflytende som en
SAE 40-olje ved høy driftstemperatur.

Motoroljenes SAE-klasser

SAE-systemet for giroljer

påskyndes av høye temperaturer og nærvær av katalysato-
rer for eksempel katalytisk virkende metall som kobber etc.
samt rikelig nærvær av oksygen.

OKSIDASJONSINHIBITOR. Se Anti-oksidant.

OVERLADNING. At gjennom en eksosdrevet og mekanisk
drevet turbokompressor øke mengden luft til motoren.
Dette muliggjør økt tilførsel av drivstoff, som i sin tur resul-
terer i forhøyet motoreffekt og forhøyet dreiemoment. Det
som i daglig tale kalles turboladning sikter til en eksosdre-
vet kompressor.

P

PAH (Polyaromatic Hydrocarbons). Polysykliske hydrokarbo-
ner (PCA) er hydrokarboner med tre eller flere aromatiske
ringer i samme molekyl.

PARAFINBASOLJE. Mineralolje som overveiende innholder
eller karakteriseres av parafinhydrokarbon.

PARAFINHYDROKARBON. Mettede hydrokarboner med
åpne kullkjeder, rette eller grenede. Kalles også alkaner. 

PENETRASJON. Mål på et fetts stivhet. Dyp i tiendedels
millimeter som spissen i et penetrometer synker ned i en
fettprøve. 

PETROKJEMIKALER. Kjemikaler fremstilt av naturgass eller
raffinerigass.

PETROLATUM. Type av voks med høyt oljeinnhold, 30-50%,
som er utgangsmateriale for framstilling av vaselin.

PM (Pensky-Martens Closed Cup). Metode for bestemming
av flammepunkt.

POLY-ALFA-OLEFIN (PAO). Utgangsmateriale ved frems-
tilling av syntetiske smøreoljer. Produseres gjennom poly-
merisasjon av eten som er en olefinhydrokarbon. 

POLYMERISASJON. Kjemisk reaksjon hvor molekylene
kobles sammen til foreninger med høyere kokepunkter og
viskositeter enn utgangsproduktene.

POLYOL-ESTERE. Se TMP-estere.

POLYUREAFETT. Fett basert på baseolje med en polyurea-
kompleksforening som fortykningsmiddel.

POUR POINT. Se Laveste Flytetemperatur.

PPM (Parts Per Million). Milliondeler.

PROPAN. Gassformet parafinhydrokarbon med et koke-
punkt på 42°C fås som raffinerigass. Håndteres, lagres og
transporteres i flasker og spesielle tankvogner under trykk.

PSA (Poly Sykliske Aromater). Se PAH.

PUMPEBARHETSGRENSE. Den laveste temperatur som
motorens oljepumpe kan pumpe olje til motorens smø-
resteder. Angis nå for tiden i stedet for laveste flytetempe-
ratur (koaguleringspunkt).

Q
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SAE- Temperaturgrense Kinematisk viskositet

klasse for pumpbarhet vid 100°C

°C Min, cSt Max, cSt

0W -40 3,8 

5W -35 3,8

10W -30 4,1

15W -25 5,6

20W -20 5,6

25W -15 9,3

20 5,6 < 9,3

30 9,3 < 12,5

40 12,5 < 16,3

50 16,3 < 21,9

60 21,9 < 26,1

SAE Maks. temperatur, °C, for Min viskositeten

grad viskositeten 150,000 cP vid 100°C, cSt

70W -55 4,1

75W -40 4,1

80W -26 7,0

85W -12 11,0

80 – 7,0  (max 11,0)

85 – 11,0  (max 13,5)

90 – 13,5  (max 24,0)

110 – 18,5  (max 24,0)

140 – 24,0  (max 41,0)

190 – 32,5  (max 41,0)

250 – 41,0
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Nåværende Foreslått Bruks- Askeinnhold

betegnelse betegnelse område

TSC-4 TD Utenbordsmotor 0%

(TC-W3)

(NMMA)

TSC-3 TC Motorsykler 0,10-0,12%

TSC-2 TB/TA Mopeder, gressklippere 0,20-0,50%

SAMMENSETTE. Term, brukes innen petroleumsindustrien
for å angi at en eller flere fete oljer er tilsatt en mineral-
olje. 

SAPS. Står for sulfataske, fosfor og svovel som er en del av
innholdet i motorolje. Low SAPS, motorolje med lavt inn-
hold av sulfataske, fosfor og svovel brukes for EURO 4 die-
selmotorer med forlengede bytteintervall.
Anbefales for system med EGR, med eller uten partikkelfil-
ter samt SCR med Nox redusering.  

SCANIA LDF (Long Drain Field-test). Norm som betegner
at oljen er tilpasset for forlengede bytteintervaller i Scanias
EURO 3 klassede motorer.

SCANIA LDF-2. Norm som betegner at oljen er tilpasset for
forlengede bytteintervaller i Scanias Euro 4 og Euro 5
motorer uten partikkelfilter.

SCR (Selective Catalytic Reduction). Etterbehandling av
eksosen med ureamiddel (AdBlue). Systemet reduserer inn-
holdet nitrogenoksid som omdannes til nitrogengass og
vann. Innblandingen i drivstoffet er ca. 3-7% på Euro 
klasse.

SHPD (Super High Performance Diesel). Motoroljer for die-
selmotorer som arbeider under meget vanskelige driftsfor-
hold.

SILIKONOLJE. Handelsnavn for en gruppe syntetiske oljer
framstilt av silikon, et uorganisk stoff som innholder kisel
og oksygen.

SIS (Sveriges Standardiseringsunion).

SMR (Sveriges Mekanisters Riksforbund).

SMØREFETT. Til halvfast eller fast konsistens fortykket
smøreolje.

SOLVENT. Løsningsmiddel.

SOLVENTRAFFINERING. Renselsesprosess som fjerner aro-
matiske og nafteniske forurensninger ved framstilling av
badeoljer (se også Furfural).

SPINDELOLJE. Lys smøreolje med lav viskositet beregnet
for lagersmøring av aksel med høyt turtall og med lav
belastning.

STICK-SLIP. Fenomen som kan opptre når to metalloverflater
begynner å bevege seg mot hverandre og observeres lett
gjennom den ujevne «rykkete» bevegelsen som oppstår.
Tilsats av passende additiv kan eliminere dette fenomenet.

SVOVELDIOKSID. Kjemisk forening mellom svovel og 
oksygen.

SVOVELINNHOLD. Svovelforeninger i et drivstoff omvand-
les under forbrenningsprosessen til svoveloksider som i
nærvær av vann er etsende. Svovelinnholdet bør holdes
lavt. Svensk (norsk???) lov foreskriver maks. 0,3% svovel for
dieseldrivstoff og fyringsolje. I tyngre fyringsoljer får svove-
linnholdet ikke overstige 1,0%.

SVENSK STANDARD. For motordrivstoff og fyringsoljer
praktiseres i Sverige for sivilt bruk følgende svenske stan-
dard:

Motordrivstoff – Blyfri bensin SS-EN 228
Motordrivstoff – Dieselbrenneolje SS-EN 590
Dieselbrenneolje av miljøklasse 1 & 2
for raske dieselmotorer SS- 15 54 35
Fyringsoljer SS- 15 54 10
Fyringsfotogen SS- 15 54 02

SYLINDERPOLERING. Polering av sylinderveggene i en for-
brenningsmotor under drift. Slitasjeform som forringer oljens
mulighet til å hefte ved sylinderveggene og å opprettholde
en smørende film.

SYNERGISK EFFEKT. Den kombinerte effekten av to eller
flere stoffer (emner???) som overstiger summen av deres i
ndividuelle effekt.

SYNTETISK SMØREMIDDEL. Smøremiddel produsert på
syntetisk måte av eksempelvis polyalfaolefiner, silikoner,
silikatestere, polyestere og polyolestere. 

T

TBN (Total Base Number). Oljens evne til å eliminere sure
produkter.

TC-W3. Kvalitetsnorm utgitt av NMMA, som gjelder
totaktsoljer til utenbordsmotorer. Høyeste kvalitetsnivå iføl-
ge dagens mål. Foregikk av TC-W resp. TC-WII.

TENSID. Overspenningsnedsettende tilsatsmiddel.

TETRAALKYLBLY. Se Alkylbly.

TILSETNINGSMIDDEL. Se Additiv.

TIKSOTROPI. Når et materiale mykner ved bearbeiding og
går tilbake til sin opprinnelige konsistens ved hvile er det
tiksotropisk.

TMP-ESTERE. Kjemisk forening som bl.a. brukes til produk-
sjon av visse syntetiske smøreoljer. Utmerkede smøreegen-
skaper samt høy biologisk nedbrytbarhet gjør dem ytterst
passende for produksjon av «miljøvennlige» hydrauloljer.

TRIBOLOGI. Læren om smøring, friksjon og slitasje og
deres innvirkning på hverandre.

TURBO. Se Overladning.

TOTAKTSOLJE. Klassifisering av totaktsolje:

V

VEGETABILSKE OLJER. Oljer presset og raffinert fra veks-
ter, for eksempel raps. Gode smøreegenskaper samt høy
biologisk nedbrytbarhet gjør dem egnet som «miljøvennli-
ge» hydraul- og sagkjedeoljer.



Høres våre smøremiddelnavn kjente ut?

Bach, Johann Sebastian (1685-1750). Tysk komponist født i
Leipzig anses som en av musikkhistoriens største gestalt,
som vant sitt rykte først 100 år etter sin død.

Beethoven, Ludvig van (1770-1827). Tysk komponist født i
Bonn. En av de store klassikerne, som skrev et stort kam-
mermusikkverk og symfonier – den kanskje meste kjente er
«Pastoralsymfonien». Eneste operaverk er «Fidelio».

Bellini, Vincenzo (1801-1835). Sisiliansk operakomponist,
mest kjente verk er operaene «Norma» og
«Søvngjengeren».

Bizet, Georges (1838-1875). Fransk komponist. Er mest
kjent for verket «Carmen». Innledet musikkstudier ved 9
års alder og deltok som soldat i nasjonalgarden under den
fransk-preussiske krigen 1870. Han døde av hjerteattakk
bare 36 år gammel, noe som viser på likhetene med
Mozart, Mendelssohn og Schubert ytterligere.

Chopin, Frederick (1810-1849). Polsk komponist og pianist,
kjent for sine mange etyder, sonater, mazurkaer m.m. for
piano. Mest kjent er kanskje det så kalte
«Regndråpepreludiet» som kom til på Mallorca, der han
bodde (1838-39) sammen med den franske forfatterinnen
Georges Sand.

El Greco (Domenicos Theotokopoulos) (1541-1614). Spansk
kunstner. Han ble kalt «Helleneren» ettersom han ble født
på Kreta. Hans artistiske røtter er spredt etter reiser mel-
lom Venecia, Roma og endeholdeplassen Toledo. Den krist-
ne doktrinen i Spania påvirket hans kunstneriske innret-
ning. Hans verk representerer en blanding av pasjon, tilba-
keholdenhet, religiøs fanatisme og neoplatonisme, influert
av kontrareformasjonens mystisisme.

Giotto (1276-1336). Italiensk maler, billedhugger og arki-
tekt, hans malinger og verker pryder mange kirker i
Firenze, Assisi, Roma og andre steder i Italia. Campanile
ved domen i Firenze er også hans verk.

Van Gogh, Vincent (1853-1890). Hollandsk maler, virksom i
Frankrike. Malte gjerne landskap, blomster og portrett,
sterke, klare farger. Finnes representert i Thielska Galleriet i
Stockholm med et sommerlandskap.

Goya, Francisco (1746-1828). Spansk maler og grafiker.
Malte portrett, sjangerbilder i mengde, for eksempel kirke-
lige prosesjoner, tyrefektninger, domstolsscener m.m.
Meget kjent er hans portrett «Den påkledde Maja». Hans
etsninger utmerkes av biske karikaturer og sterke krigssce-
ner.

Haydn, Franz Joseph (1732-1809). Østerriksk komponist. Var
i 30 år ansatt som kapellmester hos Fyrst Esterhazy og skrev
da de fleste av sine verk, bl.a. over hundre symfonier, et
antall operaer og kammermusikkverk. Ved slutten av sitt liv
skrev han to oratorier «Skapelsen» og «Årstidene».

Heller, Stephen (1813-1888). Ungarsk komponist. Siden
1838 bosatt i Paris. Jobbet også som lærer og forfatter. Han
ble mest kjent for sine pianostykker som man anser banet
veien for kommende storheter som Rachmaninov og
Medtner.

Hindemith, Paul (1895-1963). Tysk komponist, mest kjent
for sine verk «Mathis der Maler» og «Die Harmonie der
Welt».

Holbein, Hans (d.e. 1465-1524). Tysk maler som arbeidet i
sengotisk stil, inspirert av italiensk renessanse. Utførte far-
gerike altermalinger samt betydelige tegninger, spesielt
portrett. (d.y. 1498-1543). Sønn og elev til d.e.
Gjennomførte i kraftfull og frodig men renessansemessig
form , en rekke altermalinger, allegorier og gruppeportrett
samt også fresker. Har utført et ypperlig portrett av
Erasmus av Rotterdam.

Holst, Gustav (1874-1934). Engelsk komponist av svensk
opprinnelse. Lite kjent av et større publikum i Sverige, men
verkene hans spilles da og da, blant dem tonediktet
«Planetene».
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VDS (Volvo Drain Specification). Betegnelse for motoroljer
for tunge dieselmotorer som oppfyller Volvos krav for for-
lengede oljebytteintervall. Opp til 4 500 mil.

VDS-2 (Volvo Drain Specification Generation 2). Betegner
motoroljer for Volvos tunge dieselmotorer som tilsvarer
lavemisjonskravene ifølge EURO 2. Godkjente oljer kan
anvende opp til 4 500 mil bytteintervall i EURO 2 klassede
motorer.

VDS-3 (Volvo Drain Specification Generation 3). Betegner
motoroljer for Volvos tunge dieselmotorer som tilsvarer lave-
misjonskravene ifølge EURO 3. Godkjente oljer kan anvende
opp til 10 000 mil bytteintervall i EURO 3 klassede motorer.

VDS-4 (Volvo Drain Specification Generation 4). Betegner
motoroljer for Volvos nyutviklede tunge dieselmotorer som

tilsvarer lavemisjonskravene ifølge EURO 5. Passer dieselmo-
torer utstyrt med partikkelfilter (DPF) eller etterbehandlings-
system så som SCR.
Godkjente oljer kan anvende oljebytteintervall opp til 10 000
mil. 

VISKOSITET. Mål på en væskes seigt flytenhet ved viss
angitt temperatur. Utrykkes i centistokes (cSt) eller mm2/s.
Engler-grader (0E) og Sayboltsekunder (SUS) forekommer i
eldre litteratur og smøreanbefalinger.

VISKOSITETSINDEKS (VI). Mål på endring i en væskes vis-
kositet ved temperaturendring. Jo høyere verdi, desto
mindre endring i viskositeten.

VISKOSITETSINDEKSFORBEDRER (VI-improver). Tilsetning
som forbedrer en oljes viskositetsindeks.



Hummel, Johann Nepomuk (1778-1873). Østerriksk kompo-
nist. Bodde som barn hjemme hos Mozart i to år. Han ses
på som den siste komponisten fra Wien hans verk strekker
seg i stil fra Haydn og Mozart til Beethoven og Schubert.
Bl.a. Goethe siterte Hummel at «Hummel håndterer piano-
et som Napoleon håndterer verden».

Händel (engelsk Handel), Georg Freidrich (1685-1795). Tysk-
engelsk komponist, virksom største delen av sitt liv i
England. Skrev et stort antall operaer og konserter, bl.a.
«Musikk på vannet» og «Musikk til det kongelige fyrverke-
ri». Han skrev også kammermusikkverk samt oratorier. Det
mest kjente er «Messias».

Mahler, Gustav (1860-1911). Østerriksk komponist. Kjent
spesielt for lengden, dypet og de smertelige følelsene i
verkene sine. Orkestermusikken hans kjennetegnes av en
klar, kompleks og billedlig musikk, fra det himmelske til
det banale. Marsjtoner er ikke uvanlige i materialet hans
som kan bero på at han som barn bodde nær en militær-
brakke. Han avsluttet karrieren sin som
ansvarlig 
for filharmoniske selskapet i New York.

Renoir, Pierre Auguste (1841-1919).
Fransk kunstner. Samarbeidet med Monet
men var mer solid og tydelig i sin pensel-
føring. Renoir var opptatt av mennesker
og malte ofte venner og elskende. Hans
tidlige verk besitter en kraft av vibreren-
de lyshet som på en glorifiserende måte
tilfredsstiller og reflekterer motivet hans i
en engstelig men allikevel selvsikker kom-
binasjon med lysets effekter. 

Puccini, Giacomo (1858-1924). Italiensk
operakomponist, kjent for sin følelsesfyl-
te musikk i verk som «Boheme», «Madam
Butterfly», «Tosca», «Turandot» m.fl.

Rembrandt, Harmensz Van Rijn (1606-
1669). Hollands og en av verdens største
malere og etsere. Malingene hans (ca.
600), etsninger (ca. 1500) og tegninger
finnes på de fleste store kunstgallerier i
verden. Rembrandts «Sammensvergelsen»
finnes  på Nationalmuseet i Stockholm.

Rubens, Peter Paulus (1577-1640).
Flamlendersk maler. Jobbet en tid i Italia,
der han utførte tre malinger i kirken
Santa Croce i Firenze. Rubens er kanskje
mest kjent for portrettene sine av rød-
mende og tykke damer. Verkene hans fin-
nes på mange muséer rundt om i verden.

Ruysdael, Jacob Van (1628-1682).
Hollandsk maler. Malte sjøstykker, slette-
og dynebilder, samt ødslige skog- og fjel-
landskap, gjerne med ruiner og borger
som bakgrunn.

Schubert, Franz (1797-1828). Østerriksk
komponist, kjent først og fremst for sine
visekomposisjoner. Han skrev også en hel
del kammermusikk og symfonier for
eksempel «Den ufullendte». Av sangene
hans hører «Alvekongen» («Der

Erlkönig») til de ofte hørte.

Schumann, Robert (1810-1856). Tysk komponist og den
musikalske romantikkens største navn. Han skrev en meng-
de kammermusikkverk, symfonier og romanser, de sistnevn-
te til tekster av Goethe, Heine, Byron m.fl.

Wagner, Richard (1813-1883). Tysk operakomponist, som
ville gjøre operaen til et allkunstverk. På hans initiativ byg-
des et operahus i Bayreuth, der festspill med Wagners verk
finner sted hvert år. Blant verkene hans merkes
«Tannhäuser», «Mestersangerne i Nürnberg», «Tristan og
Isolde» m.fl.

Da Vinci, Leonardo (1452-1519). Italias universalgeni, virket
som maler, arkitekt for forsvarsanlegg, oppfinner m.m. Han
var sterkt venstrehendt og skrev speilskrift fra høyre til
venstre. Hans absolutt mest kjente verk er «Mona Lisa»
(«La Gioconda») som finns i Louvre i Paris.
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OKQ8 AB SMØREMIDDEL

Et ISO 9001- og 14001 sertifisert selskap.
Hva innebærer det?

For å nå de stadige forbedringer som både kundene våre og vi selv strever

etter arbeider vi ifølge et «Virksomhetssystem». I systemet vårt har vi integrert

kvalitets- og miljøspørsmålene. Systemet er sertifisert ifølge ISO 9001:2008 og

ISO 14001:2004.

Ettersom du som kunde er viktig for oss, anstrenger vi oss til det 

ytterste for at du skal bli fornøyd. Vi vet at du krever stadig forbedring av vår

prestasjon som leverandør.

Å kjøpe smøremiddel av oss innebærer at du har tilgang til både produkter av

høy klasse og en vel fungerende rundt omkring-service. 

Vi vil være en partner som du føler største tillit til. 





Petrolia.
Sveriges største oljekilde.

På Loudden i Stockholm ligger Petrolia –

nordens største og mest moderne smøreol-

jefabrikk. Her fremstiller vi smøremiddel for

svensk motorsport, persontrafikk, tung tra-

fikk og landets industrier. Vi samarbeider

med Volvo, Scania, DeLaval og mange andre

kjente maskin- og kjøretøyprodusenter.

Smøremidlene våre er av høyeste kvalitet,

basert på de beste råmaterialer og additiver.

På Q8s forskningslaboratorium i Holland

skjer det et stadig utviklingsarbeide etter

våre kunders krav og spesifikasjoner. 

I vårt svenske produktsortiment har vi mer

enn 170 ulike smøremiddel.

Det finnes altså et produkt tilpasset for

praktisk talt hvert formål, samtidig som vi

har mulighet til å skreddersy produkter for

spesielle ønsker.
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Selvfølgelig er Petrolia sertifisert ifølge ISO 9001 og ISO 14001.



OKQ8 Trygt, sunt og holdbart.

Med helse, miljø og sikkerhet (HMS) beregnes alle
aspekter som påvirker menneskers og deres omgi-
vende miljøs velbefinnende inklusive fravær av
brann, risiko og ulykker. Hver medarbeider og
samarbeidspartner har et eget personlig ansvar. 

Arbeidet kjennetegnes av et helhetssyn, forståelse
og delaktighet hos alle. Å følge gjeldende lovgiv-
ning, bransjenormer og anbefalinger er en selvføl-
ge. Vi samarbeider med myndigheter og andre
interessenter.

Vi arbeider med kontinuerlig å analysere risikoer
og minske virksomhetens negative påvirkning. Vi
arbeider forebyggende og systematisk med stadige
forbedringer. Vi har mål og samarbeidsplaner innen
alle virksomheter.

Vi jobber for å forebygge skader og risiko samt
redusere den miljøpåvirkning virksomheten vår gir

opphav til ved å:

• Fokusere på de for oss mest betydelige miljøaspektene.

• Utvikle og tilby produkter med forbedrende miljøegen- 

skaper.

• Minske miljøpåvirkning fra tilførsel, lagerhold og 

distribusjon av produktene våre.

• Minske miljøpåvirkning ved etablering, under drift og

ved avslutting av anleggene våre.

• Passe på at alle medarbeidere og samarbeidspartnere

har nødvendig HMS-utdannelse.

• Alle virksomheter innen OKQ8 har et punkt for HMS på

dagsorden ved personalmøter og treffer.

• Stille relevante HMS-krav på leverandørene og samar-

beidspartnerne våre samt følge opp innsatsene deres 

• Gi informasjon om HMS-arbeidet til eksterne interessen-

ter som kunder, samarbeidspartnere og myndigheter.

Andrea Haag, miljøsjef OKQ8
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OK-Q8 AB 
Postboks 23900, SE-104 35 Stockholm 

Tel: +46 8 506 800 00 

Selvsupport/ordre: smorjmedel@okq8.se 
Telefon: +46 8 506 811 14  Faks: +46 8 28 16 69

Teknisk service og utvikling:
produktteknik@okq8.se  Tel: +46 8 506 805 40
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Utover førsteklasses smøremiddel tilbyr OKQ8 også et tilbud av tjenester som

hjelper deg som bruker av produktene våre.

Vi er meget nøye med at kundene våre opplever oss som serviceinnstilt og derfor

arbeider vi stadig med å utvikle og forbedre vår service og support.

Besøk oss på www.okq8.se. Vi tilbyr bl.a.:

• Anbefalingstabell online

• Oljeoversetting online

• Smøremiddelbestilling via e-post, faks eller telefon

• Brosjyrebestilling online

• Skreddersydd utdannelse – kunnskap for deg

• Resirkulering – via partner

• Smøregjennomgang – rasjonalisere smøremiddel- 

håndteringen din

• Teknisk support/rådgivning via e-post eller telefon


