
MOTOROLJOR - TUNGA MASKINER

MOTOROLJA CLASSIC 15W-40, 10W-30, MINERAL
 •  Prispressare, medium kvalitet  ACEA E2.
 •  Bytesintervaller enl. instruktionsboken (max 250 tim).
 •  1950-1990-talstraktorer, äldre personbilar.
 •  Till maskiner äldre än 10 år, tänk på viskositetsvalet.

MEGA TRUCK 15W-40, MINERAL
 • Mycket hög kvalitet, ACEA E7.
 • Bytesintervall enligt instruktionsbok (upp till 500 tim).
 • Alla 1950-2010-talstraktorer, huvudrekommendation.
 • Passar till de flesta lantbruk-, skogs- och anläggningsmaskiner 
  UTAN avgasreningssystem EGR,SCR och DPF, lätta transportfordon 
  där spec. uppfylls.

MEGA SYNTET 10W-40, DELSYNTET
 • Delsyntetisk motorolja med ännu bättre köldegenskaper än Mega Truck.
 • Högsta kvalitet, ACEA E7.
 • Bytesvall enligt instruktionsbok (upp till 500 tim).
 • Alla 1950-2010-talstraktorer, huvudrekommendation.
 • Passar till de flesta lantbruk-, skogs- och anläggningsmaskiner 
  UTAN avgasreningssystem EGR,SCR och DPF, lätta transportfordon 
  där spec. uppfylls.

EVO TRUCK 15W-40, 10W-30, MINERAL/DELSYNTET
 • Högsta kvalitet, motorer med katalysator eller partikelfilter,     
  ACEA E9 2010- och senare.  
 • Till Euro5, Steg 3B och 4 med avgasreningssystem EGR,SCR och DPF.
  Kan ersätta Mega Truck.

TERA TRUCK 10W-40, HELSYNTET
 • Helsyntetisk motorolja speciellt lämpad för MB och MAN motorer 
  med avgasreningssystem SCR,DPF ACEA E4/E6/E7/E9.
 • Bytesintervall upp till 500 tim, förstavalet till Jaguarhackar och  
  de största senaste Lexiontröskorna.



MOTOROLJOR - PERSONBILAR

ZENIT C 5W-30, HELSYNTET
 • Bensin och dieselbilar 2000-talet
 • Klarar katalysatorer och partikelfilter. 
 • Även förlängda bytesintervaller, > 2000 mil
 • Passar alla motorer som skall ha 5W-30. Anpassad för 
  ökad livslängd på partikelfilter på dieselbilar efter 2006.

SPECTRA 5W-40, HELSYNTET 
 • Bensin och dieselbilar utan partikelfilter.
 • Motsvarar, eller bättre än Mobil 1 och Castrol SLX Professional.
 • Bytesintervall upp till 2000 mil.

NOVA 10W-40, DELSYNTET
 • Prisvärd, inte förlängda bytesintervaller.
 • Lite enklare än Spectra, bytesintervall 1500 mil.

EXCELLENT OW-30, HELSYNTET
 • Till nyare Volvo personbilar, ACEA A5/B5.
 • En syntetisk motorolja speciellt framtagen för Volvos personbilar.

MOTOROLJA CLASSIC10W-30, MINERAL
 •  Prispressare, medium kvalitet  ACEA E2.
 •  För äldre personbilar där spec.kraven högst är API CH-4 / SJ,   
  ACEA A2/B2
 •  1950-1990-talstraktorer, äldre personbilar.
 •  Till maskiner äldre än 10 år, max 250 tim bytesintervall, 
  tänk på viskositetsvalet.



TRANSMISSIONSOLJOR

• Viktigt att hålla reda på GL-klass 1-5
• ATF Dexron IID kan i regel ersättas med Dexron III = Bättre lågtempegenskaper
• Blanda ej UTTO med STOU-oljor. Det är två olika familjer av kombioljor
• Hypoid LS kan användas även där LS-tillsats inte behövs
• Vill man ha en olja med högre viskositet än ISO-VG 460 är Rotogear lämplig

 

KOMBI CLASSIC (ersätter Turbo Kombi och Universal).
 • Motor, transmission, hydraul, våta bromsar i 1950-1980-talstraktorer. 

 HYBRAN CLASSIC 
 • Transmission, hydraul, våta bromsar i 1970-1990-talstraktorer.
  (standardkvalitet, liknande konkurrentprodukter).

HYBRAN PLUS G2 DELSYNTET
 • Transmission, hydraul, våta bromsar för moderna 
  traktorer, framförallt över 30 km/tim.
 • Alla nyare Valtra, MF, JD, New Holland, Claas, Case IH m fl.
 • Hög kvalitet som håller prestandan under hela bytesperioden  
  och har mycket bra köldegenskaper.

HYBRAN SYNTET
 • Transmission, hydraul, våta bromsar och 2000-talet
 • Extrema köldegenskaper
 • Förstaval till Valtra Direct/Versu.
 • Perfekt till snöröjartraktorn och gårdstraktorn som inte blir varm.  
 • Blandbar med Hybran/Hybran Plus.
 • Bästa kvalitet på marknaden.

VARIOTRANS DELSYNTET
 • Lämplig till de flesta steglösa transmissioner i lantbruksmaskiner
 • Fendt, Claas och Case IH CVX med steglös trans och med  
  separat hydraulsystem.



• Hydraul Arktis ypperlig till kalla system som boggielyftar, bakgavelhissar osv
• Mendo G4 bästa miljöhydraulolja för standardbruk
• Blanda inte olika fabrikat av miljöhydrauloljor, konflikt kan uppstå
• Vid byte av produkt kontakta Agrol för bytesinstruktioner

 

HYDRAUL SPECIAL 32 
 • Zinkfri för t ex. utgödslingsanläggningar.

HYDRAUL SH/SHS
 • Hydraulolja av mycket hög kvalitet med lång livslängd.

HYDRAUL SYNTET ISO VG 32-46
 • Hydraulolja av högsta kvalitet med extremt lång livslängd och goda 
  köldegenskaper.

MENDO G4 - MILJÖANPASSAD
 • Helsyntetisk och miljöanpassad.
 • Har lång livslängd* .
 • För alla typer av mobil hydraulik där hydraulolja av typen . 
  SHS 32 el. 46 föreskrivs.
 • Bästa miljöhydraulolja för standardbruk.

MENDO LONGLIFE - MILJÖANPASSAD
 • Helsyntetisk och miljöanpassad.
 • Extremt lång livslängd** .  
 • Extremt bra lågtemperaturegenskaper.
 • Ger längre livslängd på maskindelar som pumpar och hydraulkomponenter.
 • För alla typer av mobila och industriella hydraulik där hydraulolja.
  av typen SHS 32, 46 el SH 68 föreskrivs.

MENDO ECO - MILJÖANPASSAD OCH FÖRNYBAR
 • Helsyntetisk, miljöanpassad och förnybar.
 • Extremt lång livslängd**.
 • Ger extremt låg nötning och därmed avsevärt mycket längre  
  livslängd på t.ex. pumpar och hydraulkomponenter.
 • För alla typer av mobila och industriella hydraulik där hydraulolja  
  av typen SHS 32, 46 el SH 68 föreskrivs.
 • Robustare vid blandning med andra miljöhydrauloljor och  
  tål vatten bättre än Mendo Longlife.

I våra tester i hjul-
lastare har vi kört 
över 4.000 timmar.

I våra tester i hjul-
lastare har vi kört 
över 8.000 timmar

* 

** 

HYDRAULOLJOR



•  Multi Syntet är 2000-talets universalfett där mycket höga krav ställs på smörjfettets egenskaper i 
  skogsmaskiner, anläggningsmaskiner och lantbruksmaskiner 
• Smörjfett Classic till lättare/enklare applikationer, ett bra kullagerfett
• Höglastfett är en problemlösare vid extremt tungt belastade bussningar, kuggkransar, gejdrar,  
 kranutskjut, passar inte i en centralsmörjning under -10 grader

 

CLASSIC EP 2 
 • Univeralfett för lättare / enklare applikationer
 • Till alla kullager: tröskor, hackar m.m
 • Till nållager i kraftöverföringsaxlar

ENTREPRENADFETT SUPER EP2 
 • Till alla glidlager och bussningar: lastare, kranar,
  tippanordningar, plogar och övriga redskap
 • Till allt som kommer i kontakt med vätskor: ex. gödselpumpar
  till bussningar, tappar, länklager, passar ej lager med höga varvtal  
 • Exremt bra vidhäftning och vattenavstötning

MULTI SYNTET EP 1,5 
(Ersätter Classic EP 2, Entreprenadfett Super 2 och Högtemperaturfett)
 • Ett modern enhetsfett där höga krav ställs 
 • Till alla smörjställen
 • Fungerar ypperligt i centralsmörjapparater
 • Lätt att smörja med även vid extrem kyla

ENTREPRENADFETT EP2 BIO
 • Enhetsfett för tungt belastade glid- och rullningslager där ett 
  biologiskt nedbrytbart fett önskas.
 • Specialanpassat för användning i sågkedjesmörjning på 
  skogsmaskiner:
  -  Minskar förbrukningen av kedjesmörjmedel med 90% jämfört  
   med traditionella kedjeoljor
  - Slitage på svärdet minskar
  - Användare slipper oljedimma som ofta är svår att få bort 
   från maskinen.

SMÖRJFETTER



GLYKOL CLASSIC BLÅ
 • Standardglykol med korrosionsskyddande hinna.
 • Blandbar med Glykol Super .
 • Brittisk Standard är den vanligaste glykolen, rostskydd max 2 år.

GLYKOL SUPER GRÖNBLÅ
 • Standardglykol med extra stark korrosionsskyddande hinna. 
 • Blandbar med Glykol Classic. (rostskydd max 4 år. militärstandard)

GLYKOL OAT GUL
 • Longlifeglykol med extra långt korrosionsskydd, rostskydd ca 6 år.  
 • Tål extra hög temperatur.
 • Bör endast blandas med andra OAT-glykoler. 

GLYKOL OAT PLUS RÖD
 • Longlifeglykol med extra långt korrosionsskydd, rostskydd ca 6 år.  
 • Tål extra hög temperatur. 
 • Bör endast blandas med andra OAT-glykoler. 
 • Kan användas till hela maskinparken efter byte.
 • OAT med förbättrat kavitationsskydd jämfört med OAT.

GLYKOL MPG GRÖN - HÄLSO- OCH MILJÖANPASSAD
 • Korrosionsskyddande hinna.
 • Bör ej blandas med etylenglykoler (rostskydd max 2 år).
 • Baserad på propylen istället för etylen.

GLYKOLER

Produktnamn0 W VW-namn VW-spec. Arteco namn BASF namn Innehåller silikater Typ av teknik

Glykol Classic, Blå BS-6580  BS-6580 - IAT (Inorganic Additive Tachnology)

Glykol Super, Grönblå G11 TL-774C AFC G48 X Hybrid (HOAT)

Glykol OAT, Gul G12+ TL-774F XLC G30 - OAT (Organic Acid technology)

Glykol OAT Plus, röd G12++ TL-774G QRC G40 X Si-OAT (Silikathybrid/SOAT)

Glykol MPG, Grön -
Propylenglykol med OAT teknik 
(Organic Acid technology)

GLYKOLÖVERSIKT



AVFETTNING CLASSIC
 • Naftabaserat kallavfettningsmedel med aromathalt <8%.
 • För avfettning, avsaltning och rengöring av kraftigt
  nedsmutsade detaljer.
 • Vid användning inomhus se till att god luftväxling föreligger. Undvik   
  att tvätta fordon i hög utomhustemperatur eller i direkt solljus.
 • Petroleumbaserad, bäst till oljiga motordelar.
 

AVFETTNING PRO
 • Microavfettning för rengöring av alla typer av fordon.
 • Kan användas i högtrycks- och lastbilstvättar.
 • Undvik att tvätta fordon i hög utomhustemperatur eller i direkt solljus.
 • Luktlös och klassas som bra miljöval. Är en mikroemulsion  
  innehållande tensider. 

All avfettning bör användas i uppvärmda utrymmen, även avfettningen   
bör ha minst rumstemperatur för bästa effekt. Det gäller alla fabrikat   
på marknaden.

AVFETTNING



MIO SÅG
 • Mineraloljebaserad kedjeolja för kedjor och svärd i motorsågar och   
  skogsmaskiner.
 • För hobbysågaren som mer sällan använder sina redskap.

 BIO SÅG
 • Vegetabilisk kedjeolja för kedjor och svärd i motorsågar och 
  skogsmaskiner.
 • För proffsanvändaren som ofta använder sina redskap.
 • Kör igenom sista tanken med mineralolja innan sågen ställs undan 
  en längre tid, annars kan svärd, pump och kedja becka ihop.

SÅGKEDJOR



TILLSATSMEDEL

DIESELTILLSATS
 • Smörjande och rengörande dieseltillsats.
 • Bättre effekt.
 • Renare avgaser.
 • Högre verkningsrad.

  BENSINTILLSATS
 • Smörjande och rengörande bensintillsats.
 • Bättre effekt.
 • Renare avgaser.
 • Högre verkningsrad.
 • Lämplig för blyfri och blyhaltig bensin.

ANTIMIKROB
 • Förhindrar tillväxt av mikroorganismer i flytande bränslen.
 • Långtidsverkande och biologiskt nedbrytbar.
 • Vid synligt slem kan dosen ökas kraftigt.


