
Köp din smörolja där kunskapen finns! 
Köp den hos Lantmännen Maskin.

www.lantmannenmaskin.se

KORTA FAKTA AGROLPRODUKTER:

MOTOROLJOR
 • Mega Truck är bästa valet till dom flesta dieselmotorer även till äldre maskiner och personbilar där spec.kvaliteten uppfylls
 • Evo Truck till Euro 5 med avgasreningssystem, går att använda där Mega Truck används
 • Tera Truck helsyntetisk, anpassad för de senaste motorerna med avgasreningssystem, uppfyller senaste kraven från Fendt
 • Motorolja Classic till maskiner äldre än 10 år, max 250 tim bytesintervall, tänk på viskositetsvalet
 • Zenit C passar alla motorer som skall ha 5W-30. Den är anpassad för ökad livslängd på partikelfilter på dieselbilar efter 2006
 • Excellent 0W-30 är en syntetisk motorolja speciellt framtagen för Volvos personbilar
 • 2-takt Racing bäst till 2-taktsmotorer med mycket höga effektuttag
 • Agrol Motorolja SAE 30 lämplig till luftkylda gräsklippare 4-takts (Briggs & Stratton)

TRANSMISSIONSOLJOR
• Viktigt att hålla reda på GL-klass 1-5
• ATF Dexron IID kan i regel ersättas med Dexron III = Bättre lågtempegenskaper
• Hybran Plus delsyntetisk, med bättre köldegenskaper och viskositetsstabilitet, bästa kvaliteten på marknaden
• Hybran Syntet extremt bra köldegenskaper. Blandbar med Hybran/Hybran Plus G2
• Variotrans utvecklad för Fendt, lämplig till dom flesta steglösa transmissioner i lantbruksmaskiner med separata hydraulsystem
• Blanda ej UTTO med STOU-oljor. Det är två olika familjer av kombioljor
• Hypoid LS kan användas även där LS-tillsats inte behövs

HYDRAULOLJOR
• Hydraul Special 32 är zinkfri, bränslebesparande hydraulolja lämplig som sköljolja vid konvertering till bioolja 
 (t ex. utgödslingsanläggningar)
• Hydraul Syntet hydraulolja med extremt lång livslängd
• Hydraul Arktis ypperlig till kalla system som boggielyftar, bakgavelhissar osv
• Mendo G4 bästa miljöhydraulolja för standardbruk
• Mendo Longlife en miljöhydraulolja med extra lång livslängd
 • Blanda inte olika fabrikat av miljöhydrauloljor, logga in på Agrols hemsida för bytesinstruktioner

SMÖRJFETT
•  Multi Syntet är 2000-talets universalfett där mycket höga krav ställs på smörjfettets egenskaper i 
  skogsmaskiner, anläggningsmaskiner och lantbruksmaskiner 
• Entreprenadfett Bio kan med fördel användas vid fettsmörjning av sågsvärd på skogsmaskiner
• Smörjfett Classic till lättare/enklare applikationer,  ett bra kullagerfett
• Entreprenadfett Super till bussningar, tappar, länklager, passar ej lager med höga varvtal
• Höglastfett är en problemlösare vid extremt tungt belastade bussningar, kuggkransar, gejdrar, kranutskjut, 
  passar inte i en centralsmörjning under -10 grader
 • Multi Syntet, Smörjfett Classic och Entreprenadfett Super finns även som skruvpatron

SÅGKEDJEOLJOR
• Bio Såg är rapsbaserad, passar till proffsen. Kör igenom sista tanken med mineralolja innan sågen  
 ställs undan en längre tid, annars kan svärd, pump och kedja becka ihop
• Mio Såg till sporadisk användare

AVFETTNING
• Avfettning Classic är petroleumbaserad, bäst till oljiga motordelar
• Avfettning Pro är en mikroemulsion innehållande tensider. Är luktlös och klassas som bra miljöval
 • All avfettning bör användas i uppvärmda utrymmen, även avfettningen bör ha minst rumstemperatur 
  för bästa effekt. Det gäller alla fabrikat på marknaden
 • Undvik att tvätta fordon i hög utomhustemperatur eller i direkt solljus.

KYLARVÄTSKA
• Kylarvätska Super, blå, har en militärstandard med bästa rostskydd upp till ca 4 år
• Kylarvätska Classic, blå, (Brittisk Standard) är den vanligaste kylarvätskan, rostskydd max 2 år
• Kylarvätska OAT, gul, sk. Longlife, rostskydd upp till ca 5 år
• Kylarvätska OAT PLUS, röd, Longlife, med tillsats av kisel, särskilt för lättmetallkomponenter, rostskydd upp till ca 5 år
• Kylarvätska MPG, grön, hälso- och miljöanpassad. Baserad på propylen istället för etylen
 • Blandning av olika kylarvätskor ska undvikas.
 • Bäst är att blanda kylarvätskor med batterivatten för bästa renhet i systemet
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