Agrol utvecklar för dig
Vi utvecklar specialanpassade produkter med hög prestanda, så att lantbrukare, entreprenörer
och skogsbrukare kan minimera sina underhållskostnader och minska sin miljöpåverkan.
Det handlar om att minimera slitage, minska friktion och att se till att driftsstörningar kan
undvikas. Effektiviteten ökar. Med rätt smörjmedel reduceras också bränsleförbrukning och
utsläpp – det gör stor nytta både för ekonomi och miljö.
Med vår kunskap om nordiskt klimat och miljön samt våra erfarenheter från över 40 års
arbete med att underlätta drift av traktorer och maskiner, kan vi leda en helt unik produktutveckling. I samarbete med kunder, externa laboratorier, internationella leverantörer och
universitet har vi tagit fram och testat smörjmedel med egenskaper som kommer dig till
nytta, direkt.
Agrol Mendo Longlife är en helsyntetisk miljöanpassad hydraulolja som minskar nötningen
på kritiska komponenter i hydraulsystemet med 70 – 80 %. Den är biologiskt nedbrytbar
och har mycket lång livslängd. Det betyder lång livslängd på både olja och komponenter i
hydraulsystemet. Skulle oljan komma ut i naturen så är den biologiskt nedbrytbar. Andra
exempel är Hybran Plus och Hybran Syntet som förlänger livslängden på maskinen. Hybran
Syntet är en unik produkt som är lättflytande vid kyla, reducerar bränsleförbrukning och
minskar driftstörningar på maskinen, speciellt vintertid.
Vi har flera nya produkter på gång som kommer att underlätta för dig som kund, som
sänker dina driftkostnader och som hjälper dig öka din produktivitet. Håll utkik hos våra
återförsäljare under 2013.

Vi gör rätt val enkelt
Utan smörjmedel stannar Sverige. Men det är inget att oroa sig för, eftersom det finns gott
om olika oljor och fetter att tillgå. Problemet är snarare – vad ska man välja, och från vilken
fabrikant?
Vi har gjort det enkelt. Du kan alltid lita på Agrol. Vårt sortiment har utvecklats för
jordbruk, skogsbruk och entreprenadverksamhet. Därför vet vi, precis som våra kunder, att
Agrol tål att rekommenderas. Vårt sortiment är till för maskiner som behöver kunna gå på
högvarv, 12 timmar i sträck och klara varje läge där ett maskinstopp vore fullständigt otänkbart. För människor, som har investerat miljonbelopp i sin tröska, skördare eller väghyvel.
Egenföretagare, som vet hur varje minut motsvaras av kronor. Då får inget gnissla.
Med Agrol har du dubbla garantier att det inte händer. Vårt sortiment täcker upp alla
behov för dina maskiner, motorer och hydraulik. Och ovanpå det har vi Sveriges bästa
smörjråd. En grupp av experter, som du kan ringa på direktnummer och få personlig rådgivning för just din maskin.

Agrols smörjråd
Bo Axelsson
070–516 16 70

Yngve Lindh
070–657 31 55

Lars Ekmark
070–569 28 58

Den här sortimentskatalogen ger en överblick och guidning över våra produkter och deras
användningsområden. För djupare studier rekommenderas ett besök på vår hemsida. Eller
ett samtal med Lasse, Bosse eller Yngve.
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Hitta rätt produkt på sid:
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Förklaring till faktarutor:
Produktnamn
Typ

Märkning

AGROL HYBRAN SYNTET
Transmissionsolja
Beskrivning Agrol Hybran Syntet är en
helsyntetisk transmissions- och hydraulolja, s.k.
UTTO, avsedd för manuella, power-shift och
steglösa växellådor, hydrostatiska transmissioner,
slutväxlar, axlar samt hydraulsystem. Speciellt
lämplig för system med våta bromsar. Agrol
Hybran Syntet ger speciellt god funktion vid låg
temperatur, viskositeten vid –20 C är mindre än
en tredjedel jämfört med traditionella oljor.
Produkten har dessutom mycket lång livslängd
samt bränslebesparande egenskaper. Hybran
Syntet förhindrar oljud i bromssystem mycket effektivt och skyddar
transmissionen under alla driftförhållanden.
Rekommendationer Agrol Hybran Syntet rekommenderas som
transmissionsolja till nästan alla lantbrukstraktorer och som axelolja till
många anläggningsmaskiner. Produkten har särskilt god effekt i steglösa
transmissioner i lantbruksmaskiner, speciellt vid låg temperatur.
Produkten kan med fördel även användas som hydraulvätska VG 46.
Normer och tester API GL-4; ISO-VG 46, SHS 46; MIL-L-2105; SAE
75W-80; JD J20C*; FNH M2C134D*; NH 410B*; MF 1135*, 1141*,
1143*, 1145*; MAT 3525*; CMS 1145*; Case MS 1207*, 1209*;
WB 101, 102.

Märket betyder att
produkten är biologiskt
nedbrytbar och ej giftig.

Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.
Se artikelnummer

SAE

Beskrivning

Rekommendationer

Normer och tester

Emballage
782520

782511

Artikelnummer
Ev. viskositetsklass vid
flera artikelnummer/produkt
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Motoroljor
AGROL TERA TRUCK

AGROL EVO TRUCK

Helsyntetisk motorolja

Motorolja

Beskrivning Agrol Tera Truck är en helsyntetisk
dieselmotorolja av högsta kvalitet för fordon med
extremt långa bytesintervaller. Den är speciellt
utvecklad för motorer med avgasreningssystem
enligt Euro IV såsom partikelfilter och/eller olika
typer av katalysatorer.
Rekommendationer Agrol Tera Truck rekommenderas i första hand till dieselmotorer med
avgasreningssystem enligt Euro IV och Euro V
där en olja enligt ACEA E6 rekommenderas. Den
kan även användas till äldre motorer med extremt långa bytesintervaller
där en olja enligt ACEA E4 eller E7 rekommenderas.
Normer och tester SAE 10W-40; ACEA E6, E4, E7, Volvo VDS-3;
MB 228.51, 228.5; MAN 3477, 3277; MTU typ 3; Renault RVI,
RXD.

Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.
Se artikelnummer:

Beskrivning Agrol Evo Truck är en dieselmotorolja
av högsta kvalitet för tunga dieselmotorer.
Produkten är speciellt utvecklad för motorer
med moderna avgasreningssystem enligt Euro V
och EPA 2007.
Rekommendationer Agrol Evo Truck
rekommenderas till alla tunga fordon med
överladdade dieselmotorer som är i i hård drift
och som har långa bytesintervaller. Oljan är
speciellt anpassad för motorer som uppfyller
Euro V, anpassad till Steg III B. Produkten kan även användas till
många personbilar och lätta transportfordon. Finns i viskositetsklasserna SAE 10W-30 och SAE 15W-40.
Normer och tester SAE 10W-30, SAE 15W-40; ACEA E9, E7; API
CJ-4/SL; Volvo VDS-4; Renault RLD-3; MB 228.3, 228.31; MAN
M3275; Cummins 20081; Cat ECF -3, -2, -1; MTU Typ 2.1; Mack
EO-M Premium Plus.

Emballage Fat 208 liter,
dunk 20 liter samt dunk 4 liter.
714020

714011

Se artikelnummer:

AGROL MEGA SYNTET

AGROL MEGA TRUCK

Delsyntetisk motorolja

Motorolja
Beskrivning Agrol Mega Syntet är en delsyntetisk dieselmotorolja av mycket hög kvalitet
för fordon som går i tung trafik och som arbetar
under mycket krävande driftsförhållanden.
Agrol Mega Syntet är en s.k. UHPDolja (Ultra
High Performance Diesel).

-

782304

782820
782320

782311

Beskrivning Agrol Mega Truck är en mineraloljebaserad dieselmotorolja av mycket hög
kvalitet för fordon som går i tung trafik och
arbetar under mycket krävande driftsförhållanden. Agrol Mega Truck är en s.k.
SHPD-olja (Super High Performance Diesel).

Rekommendationer Agrol Mega Syntet
rekommenderas till alla tyngre fordon med
överladdade dieselmotorer som arbetar under
hårda betingelser och/eller går med förlängda
oljebytesintervaller. Produktens goda köldegenskaper gör den
speciellt lämpad för drift i låga omgivningstemperaturer.

Rekommendationer Agrol Mega Truck
rekommenderas till alla tyngre fordon med
överladdade dieselmotorer som arbetar under
hårda betingelser och/eller går med förlängda
oljebytesintervaller. Kan med fördel även användas i de flesta
bensin- och dieselmotorer i personbilar och lätta lastbilar.

Normer och tester SAE 10W-40; ACEA E7, A3, B3, B4; API Cl-4/SL;
Volvo VDS-3; MB 228.3, 229.1; MAN 3275.

Normer och tester SAE 15W-40; ACEA E7, E5, A3, B3, B4;
API CI-4/SL; Global DHD1; Volvo VDS 3; MB 228.3; Cummins 200
76, -77, -78; MAN M3275.

Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.

Emballage Fat 208 liter,
dunk 20 liter samt dunk 4 liter.

Se artikelnummer:
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SAE 10W-30
SAE 15W-40

713620

713611

Se artikelnummer:

712704

712720

712711

Motoroljor
AGROL SUPER SYNTET

AGROL MOTOROLJA SAE 30

Helsyntetisk motorolja

Motorolja

Beskrivning Agrol Super Syntet är en helsyntetisk dieselmotorolja av mycket hög kvalitet
för fordon som går i tung trafik och arbetar
under mycket krävande driftsförhållanden.
Rekommendationer Agrol Super Syntet
rekommenderas till alla dieselmotorer, med
eller utan turbo, och främst till tyngre fordon
som arbetar under hårda betingelser och/eller
går med förlängda oljebytesintervaller.
Produktens mycket goda köldegenskaper gör
den ytterst lämpad för drift i låga omgivningstemperaturer.
Normer och tester SAE 5W-40; API CH-4; ACEA E3; Volvo VDS 2;
MB 228.3; VW 505.00; MAN 271; Allison C4.

Beskrivning Agrol Motorolja SAE 30 är en
mineraloljebaserad motorolja utan
viskositetsförbättrare. Detta gör den speciellt
lämplig till vissa transmissioner och
hydraulsystem. Den kan även användas till
många äldre bensin och dieselmotorer.
Rekommendationer Agrol Motorolja SAE 30
rekommenderas ofta till vissa transmissioner
och hydraulsystem. Vid användning till äldre
bensin- och dieselmotorer rekommenderas
oljan vid temperaturer ned till –10 °C.
Motorolja SAE 30 är mycket lämplig för luftkylda gräsklippare, typ
Briggs & Stratton.
Normer och tester SAE 30; API CD/SG; Caterpillar TO-2; Allison C4.

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter samt dunk 4 liter.

Emballage Dunk 20 liter.

Se artikelnummer:		

711820 		

Se artikelnummer:

711504

AGROL MOTOROLJA CLASSIC

AGROL MOTOROLJA SAE 10W

Motorolja

Motorolja
Beskrivning Agrol Motorolja Classic är en
mineraloljebaserad motorolja som kan
användas till de flesta äldre bensin eller
dieselmotorer.
Rekommendationer Agrol Motorolja Classic
rekommenderas till de flesta bensin eller
dieselmotorer som är tillverkade före 2000.
Produkten skall ej användas till motorer med
förlängda bytesintervaller.

Normer och tester SAE 10W-30 resp 15W-40;
API CF-4/SG; ACEA A2/B2, E2; Volvo VDS; MB 228.1; VW 505.00;
Cat TO-2; MAN 271; Allison C-4.

711520

711511

Beskrivning Agrol Motorolja SAE 10W är en
mineraloljebaserad motorolja utan
viskositetsförbättrare. Detta gör den speciellt
lämplig till vissa transmissioner och
hydraulsystem. Den kan även användas till
många äldre bensin och dieselmotorer.
Rekommendationer Agrol Motorolja SAE 10W
rekommenderas ofta till vissa transmissioner
och hydraulsystem. Vid användning till äldre
bensin- och dieselmotorer rekommenderas
vintertid Agrol Motorolja SAE 10W vid stadigvarande temperaturer
under –10 °C.
Normer och tester SAE 10W; API CD/SG; Caterpillar TO-2;
Allison C4.

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter samt dunk 4 liter.
Se artikelnummer:

SAE 10W-30
SAE 15W-40

Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.
710204
-

710220
710320

710211
710311

Se artikelnummer:

711320

711311
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Motoroljor
AGROL EXCELLENT

AGROL ZENIT C

Helsyntetisk motorolja

Helsyntetisk motorolja

Beskrivning Agrol Excellent är en helsyntetisk
motorolja speciellt anpassad för moderna motorer
i personbilar. Produkten rekommenderas till Volvo och andra bilar som kräver en olja
enligt ACEA A5/B5. Produkten har mycket goda
lågtemperaturegenskaper och ger lägre
bränsleförbrukning än konventionella motoroljor.
Produkten har lång livslängd och är därmed
lämpad för förlängda bytesintervaller.
Rekommendationer Agrol Excellent rekommenderas till moderna
personbilar, både bensin och diesel, där en olja enligt ACEA A5/B5
föreskrivs, däribland Volvo personbilar.
Normer och tester SAE 0W-30; ACEA A5/B5, A1/B1; API SJ-CF;
Rekommenderas till Volvo personbilar.

Rekommendationer Agrol Zenit C är från början
utvecklad för den senaste generationen motorer
från VW, men den uppfyller kraven för långa
bytesintervaller från flertalet andra tillverkare. Produkten kan med
fördel användas i nästan alla personbilsmotorer.
Normer och tester SAE 5W-30; ACEA A3/B4, C3 (C2); JASO DL-1;
VW 504/507; BMW LL-04; MB 229.51, 229.31.

Emballage Dunk 20 liter,
dunk 10 liter, dunk 4 liter
samt flaska 1 liter.
Se artikelnummer:

Emballage Dunk 10 liter samt
dunk 4 liter.
Se artikelnummer:

Beskrivning Agrol Zenit C är en helsyntetisk
motorolja av högsta kvalitet för moderna
bensin- och dieselmotorer. Den ger låg
bränsleförbrukning, lågt slitage och har lång
livslängd. Agrol Zenit C är speciellt utvecklad
för motorer med katalysatorer och partikelfilter.

712604 712617

AGROL SPECTRA

AGROL NOVA

Helsyntetisk motorolja

Delsyntetisk motorolja

Beskrivning Agrol Spectra är en helsyntetisk
motorolja av mycket hög kvalitet för de flesta
bensin- och dieselmotorer i personbilar och
lätta transportbilar. Produkten ger lågt slitage
och har lång livslängd. Agrol Spectra tål höga
arbetstemperaturer och ger bra kallstartsegenskaper.
Rekommendationer Agrol Spectra rekommenderas till de flesta bensin- och dieselmotorer i
moderna fordon. Produkten rekommenderas i första hand till fordon
med krav enligt nedan, men kan även användas till motorer där ACEA
A5/B5 rekommenderas. När så kallad low eller mid SAPS olja
rekommenderas (ACEA C3 eller C2) använd istället Agrol Zenit C.

782401 782404 782417

782420

Beskrivning Agrol Nova är en delsyntetisk
motorolja av mycket hög kvalitet som uppfyller
de högsta kraven för nästan alla bensin- och
dieselmotorer med eller utan turbo.
Rekommendationer Agrol Nova rekommenderas till de flesta typer av bensin- och
dieselmotorer i personbilar, skåpbilar och
lätta lastbilar, med eller utan turbo.
Normer och tester SAE 10W-40; ACEA A3/B4;
API SM/CF, VW 501.00, 505.00; MB 229.1; BMW; Porsche.

Normer och tester SAE 5W-40; ACEA A3/B4; API SM/CF, GL-1, GL-4;
VW 500.00, 502.00, 505.00, 505.01; MB 229.3; Volvo 97467;
GM LL-B-025.
Agrol Spectra i 208 litersfat är beställningsvara.

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter, dunk 10 liter, dunk
4 liter samt flaska 1 liter.
Se artikelnummer:
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Emballage Dunk 20 liter, dunk
4 liter samt flaska 1 liter.
712301 712304 712317

712320

712311

Se artikelnummer:

711201 711204		

711220

Motoroljor
AGROL RACING

AGROL F1 2-TAKT RACING

Helsyntetisk motorolja

Helsyntetisk motorolja

Beskrivning Agrol Racing är en helsyntetisk
motorolja speciellt utvecklad för motorer med
höga effektuttag. Produkten kan även
användas till motorer utrustade med
katalysatorer. Agrol Racing är utvecklad för att
tåla höga belastningar och temperaturer. Den
syntetiska basoljan bibehåller sina utmärkta
egenskaper vid mycket hård drift och vid höga
motortemperaturer. Den ger även låg oljeförbrukning samt är mycket stabil under hela
användningstiden. Tack vare en speciell typ av viskositetsförbättrare
är oljan även mycket lämplig till MC-motorer där oljan smörjer både
transmission och koppling.
Rekommendationer Agrol Racing rekommenderas i första hand till
tävlingsbilar men kan med fördel användas i de flesta typer av
bensinmotorer med eller utan turbo. Den är mycket lämplig i de flesta
4-takts MC-motorer. Agrol Racing är katalysatoranpassad.

Beskrivning Agrol F1 2-takt racing är en
helsyntetisk 2-taktsmotorolja av högsta kvalitet.
Oljan, som är speciellt utvecklad för den nya
typen av direktinsprutade 2-taktsmotorer, ger
exceptionellt lågt slitage och håller motorn
märkbart renare än andra typer av oljor. Den har
låg askhalt, ger lite rök och är biologiskt
nedbrytbar.
Rekommendationer Agrol F1 2-takt racing är
speciellt utvecklad för direktinsprutade motorer på t ex skotrar men
används med fördel till alla typer av 2-taktsmotorer med extrema krav, även båtmotorer. De fina egenskaperna vid
låg temperatur gör oljan mycket lämplig till snöskotrar. Är även
godkänd för go-karts.
Normer och tester ISO L-EGD; JASO FC; Piaggio Hexagon; Aprilia
DiTech; HVA 272 och 346; API TC+++.

Normer och tester SAE 10W-50; ACEA A3; API SL/CD; MB 229.1;
BMW Special Oil; CCMC; G5, PD-2.

Emballage Dunk 4 liter.

Emballage Dunk 4 liter samt
flaska 1 liter.

Se artikelnummer:		

713804

Se artikelnummer:

712901 712904

AGROL GRÄSKLIPPAROLJA

AGROL 2-TAKT DUO

Motorolja

Delsyntetisk motorolja
Beskrivning Agrol Gräsklipparolja är en
motorolja för 4-taktsmotorer. I första hand
avsedd för gräsklippare, men kan även användas
till andra motorer där en SAE 30-olja
rekommenderas. 1,4 litersförpackningen är
volymanpassad till de flesta åkgräsklipparna och
0,6 litersförpackningen till de flesta handdragna
gräsklipparna.
Rekommendationer Byt olja varje vår eller minst
en gång per år oavsett körtid.
Normer och tester SAE 30, API CD/SG.
För större emballage, se Motorolja SAE30.

Beskrivning Agrol 2-Takt Duo är en delsyntetisk
tvåtaktsolja utvecklad för luft- och vattenkylda
tvåtakts bensinmotorer. Den kan både förblandas i bensinen och användas till motorer
med separat oljetank (injektor).
Rekommendationer Agrol 2-Takt Duo rekommenderas till hårt belastade tvåtaktsmotorer,
d.v.s. alla landbaserade luft‑ och vätskekylda
tvåtaktsmotorer såsom motorsågar, röjsågar,
mopeder, motorcyklar, skotrar, m.m. Rekommenderas i
blandningsförhållandet 2 % eller enligt motorfabrikantens rekommendation.
Normer och tester JASO FC; ISO L-EGD (Global GD); API TC++.

Emballage Dunk 1,4 liter
samt flaska 0,6 liter.
Se artikelnummer:

Emballage Dunk 20 liter, dunk
4 liter samt flaska 1 liter.
711416 711414

Se artikelnummer:

713001 713004		

713020
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Transmissionsoljor
AGROL HYPOID SYNTET

AGROL HYPOID LS

Helsyntetisk transmissionsolja

Transmissionsolja

Beskrivning Agrol Hypoid Syntet är en
helsyntetisk transmissionsolja som uppfyller
de allra högsta kraven för manuella växellådor,
differentialer och slutväxlar där en hypoidolja
föreskrivs. Dess sammansättning ger också
lägre friktion, jämfört med motsvarande
mineralolja i de flesta transmissioner vilket
ger reducerade driftskostnader.
Rekommendationer Agrol Hypoid Syntet
rekommenderas för manuella växellådor där
API GL-4 alt GL-5 föreskrivs samt för differentialer och slutväxlar där
en hypoidolja föreskrivs. Den är speciellt lämpad för både låga och
höga drifttemperaturer. Hypoid Syntet kan oftast användas som
enhetsolja på samtliga smörjställen i vallmaskiner.

Beskrivning Agrol Hypoid LS är en mineraloljebaserad transmissionsolja innehållande s.k.
”limited slip”-tillsatser. De speciella
tillsatserna minskar oljud och knarr i
differentialbromsar och andra lameller i
oljebad.
Rekommendationer Agrol Hypoid LS rekommenderas för vissa manuella växellådor där API
GL-5 föreskrivs samt för differentialer och
slutväxlar där en hypoidolja föreskrivs.
Normer och tester API GL-5; SAE 90; MIL-L-2105B; Volvo 97311;
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E.

Normer och tester API GL-4, API GL-5; SAE 75W-90, SAE 75W-140;
MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12A, 17B; Ford ESD-M2C
175-A.
Agrol Hypoid Syntet 75W-140 finns enbart i 20 liters dunk och 208
liter fat. Agrol Hypoid Syntet 75W-90 finns även i 4 liters dunk.
SAE 75W-140 i 208 litersfat är beställningsvara.

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter samt dunk 4 liter.

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter samt dunk 4 liter.
Se artikelnummer:

SAE 75W-90
SAE 75W-140

772604		
–		

772620
772520

772611
772511

Se artikelnummer:		

772404 		

772420

772411

		

AGROL HYPOID

AGROL HYPOID LS SYNTET

Transmissionsolja

Helsyntetisk transmissionsolja
Beskrivning Agrol Hypoid är en mineraloljebaserad transmissionsolja avsedd för manuella
växellådor, differentialer och slutväxlar där en
hypoidolja föreskrivs.
Rekommendationer Agrol Hypoid rekommenderas för manuella växellådor där API GL-5
föreskrivs samt för differentialer och slutväxlar
där en hypoidolja föreskrivs. Rekommenderas
även för styrsnäckor, oljesmorda kardanknutar,
navreduktioner, kugg- och snäckväxlar m.m.

Beskrivning Agrol Hypoid LS Syntet är en
helsyntetisk transmissionsolja med LS-tillsats.
Rekommendationer Agrol Hypoid LS Syntet
rekommenderas till manuella växellådor där
API GL-5 föreskrivs samt till slutväxlar och
differentialer. Den är speciellt lämpad för tillämpningar med differentialbroms eller andra
lameller i oljebad.
Normer och tester API GL-5; SAE 75W-90;
MIL-L-2105D.

Normer och tester API GL-5; SAE 80W-90 resp. 80W-140;
MIL-L-2105D; Volvo 97310-90, -91, -92; ZF TE-ML 05A, 07A, 08,
12A, 16B, 16D, 17B.
Agrol Hypoid 80W-90 finns enbart i 20 liters dunk och 208 liter fat.
Agrol Hypoid 80W-140 finns även i 4 liters dunk.

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter samt dunk 4 liter.
Se artikelnummer:
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SAE 80W-90		
SAE 80W-140

Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.
–		
772804 		

772920
772820

772911
772811

Se artikelnummer:				

773420

773411

Transmissionsoljor
AGROL HYBRAN SYNTET

AGROL HYBRAN PLUS

Transmissionsolja

Transmissionsolja

Beskrivning Agrol Hybran Syntet är en
helsyntetisk transmissions- och hydraulolja, s.k.
UTTO, avsedd för manuella, power-shift och
steglösa växellådor, hydrostatiska transmissioner,
slutväxlar, axlar samt hydraulsystem. Speciellt
lämplig för system med våta bromsar. Agrol
Hybran Syntet ger speciellt god funktion vid låg
temperatur, viskositeten vid –20 C är mindre än
en tredjedel jämfört med traditionella oljor.
Produkten har dessutom mycket lång livslängd
samt bränslebesparande egenskaper. Hybran
Syntet förhindrar oljud i bromssystem mycket effektivt och skyddar
transmissionen under alla driftförhållanden.
Rekommendationer Agrol Hybran Syntet rekommenderas som
transmissionsolja till nästan alla lantbrukstraktorer och som axelolja till
många anläggningsmaskiner. Produkten har särskilt god effekt i steglösa
transmissioner i lantbruksmaskiner, speciellt vid låg temperatur.
Produkten kan med fördel även användas som hydraulvätska VG 46.
Normer och tester API GL-4; ISO-VG 46, SHS 46; MIL-L-2105; SAE
75W-80; JD J20C*; FNH M2C134D*; NH 410B*; MF 1135*, 1141*,
1143*, 1145*; MAT 3525*; CMS 1145*; Case MS 1207*, 1209*;
WB 101, 102.

Beskrivning Agrol Hybran Plus är en kombinerad transmissions- och hydraulolja av s.k.
UTTO-typ, för de flesta moderna jordbruks- och
anläggningsmaskiner. Hybran Plus är mycket
skjuvstabil och förhindrar oljud i system med
våta bromsar på ett mycket effektivt sätt.
Rekommendationer Agrol Hybran Plus rekommenderas som kombinerad transmissions- och
hydraulolja till de flesta jordbruks- och industritraktorer samt som axelolja till entreprenadmaskiner med våta bromsar. Den är även lämplig för andra flerlamelliga kopplingar i oljebad (Power Shift), våta bromsar, differentialbromsar av lamelltyp, hydraulutrustningar och hydrostatiska
transmissioner som arbetar under hård belastning och höga
driftstemperaturer.
Normer och tester API GL-4; ISO-VG 68; MIL-L-2105;
Volvo Transmission oil 97303:014, WB 101; JD J20C; MAT 3525*;
FNH M2C134D*; CMS 1145*; NH 410B*; MF 1135*, 1141*,
1143*, 1145.
* Uppfyller kraven enligt dessa specifikationer, ej specifikt godkänd av tillverkaren.

* Rekommenderas till dessa specifikationer.

Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.
Se artikelnummer:				

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter samt dunk 4 liter.
782520

782511

Se artikelnummer:		

773304		

AGROL HYBRAN CLASSIC

AGROL TRANSMISSION HTF

Motor-, transmissions- och hydraulolja

Transmissionsolja

Beskrivning Agrol Hybran Classic är en
kombinerad transmissions- och hydraulolja av
s.k. UTTO-typ för de flesta moderna jordbruksoch industritraktorer samt arbetsmaskiner.
Rekommendationer Agrol Hybran Classic
rekommenderas som kombinerad transmissions- och hydraulolja till de flesta
jordbruks- och industritraktorer samt som
axelolja till entreprenadmaskiner med våta
bromsar. Den är även lämplig för andra
flerlamelliga kopplingar i oljebad (Power Shift), våta bromsar,
differentialbromsar av lamelltyp, hydraulutrustningar och hydrostatiska transmissioner som arbetar under hård belastning och höga
driftstemperaturer.

773320

773311

Beskrivning Agrol Transmission HTF är avsedd
för bl.a. Caterpillars växellådor och slutväxlar
med eller utan våta bromsar.
Rekommendationer Agrol Transmission HTF
rekommenderas till hårt belastade arbetsmaskiner där en transmissionsolja enligt
Caterpillar TO-4 eller TO-2 föreskrivs. Kan
med fördel även användas när någon av
nedanstående specifikationer
rekommenderas.
Normer och tester SAE 10W, 30 resp. 50, Caterpillar TO-4, Allison
C-4; API GL-3, Komatsu KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C.

Normer och tester API GL-4; SH-68; VCE WB 101; Vickers 1-280-S/
M2950S; JD J20C; CaseIH MS 1206/1207; MF 1135/1141/1143;
Ford M2C86C/M2C86D/M2C134D; NH 410B; Caterpillar TO-2;
SAME; (Allison C-4), Denison HF-0/HF-1/HF-2, Sauer Sundstrand,
Deutz, Renault, Landini; Fendt, MIL-L-2105. Rekommenderas även
enligt MS1209 och MAT3525.

Emballage Dunk 20 liter.

Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.
Se artikelnummer:				

772720

772711

Se artikelnummer:

10W				 771320
SAE 30				
771420
50				 771620
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Transmissionsoljor
AGROL HYBRAN BIO

AGROL TRANSMISSION

Miljöanpassad transmissionsolja

Transmissionsolja

Beskrivning Agrol Hybran Bio är en biologiskt
nedbrytbar transmissions- och hydraulolja av
s.k. UTTOtyp. För att klara temperatur- och
belastningskraven som ställs i moderna
maskiner är den baserad på syntetisk ester.

Beskrivning Agrol Transmission är en mineraloljebaserad transmissionsolja avsedd för
manuella växellådor och differentialer av icke
hypoidtyp.
Rekommendationer Agrol Transmission
rekommenderas till manuella växellådor och
differentialer av icke hypoidtyp där en transmissionsolja av typen API GL-1, GL-3
föreskrivs.

Rekommendationer Agrol Hybran Bio
rekommenderas som kombinerad transmissions- och hydraulolja till de flesta jordbruks- och industritraktorer samt som axelolja
till entreprenadmaskiner med våta bromsar.
Den är även lämplig för andra s.k. Power Shift transmissioner, våta
bromsar, differentialbromsar, hydraulsystem och hydrostatiska
transmissioner.

Normer och tester API GL-1, GL-3; SAE
80W-90; Volvo 97305-89.

Normer och tester Möter API GL-4, JDM J20C, CaseIH MS
1206/1207, MF 1135/1141, Ford M2C86C/M2C134D, NH 410B,
Caterpillar TO-2. Rekommenderas även enligt WB101. Godkänd av
Valtra för standard- och HiTech-transmissioner.
Agrol Hybran Bio finns även som beställningsvara på fat 208 liter.

Emballage Dunk 20 liter.

Emballage Dunk 20 liter.

Se artikelnummer:				

773120

773111

Se artikelnummer:				

Agrols smörjråd tipsar!
Håll koll på vevhusventilationen
Vevhusventilationen leder bort vattenånga och förbränningsgaser från vevhuset. Kondens är en stor anledning till att
vevhusventilationen blir igensatt. Oljan blir förorenad fortare;
avgasutsläppen och bränsleförbrukningen kan bli högre.
Ta därför som vana att rengöra filter och slangar vid varje
service.

Lagring av olja
Försäkra dig om att vatten eller fukt inte
kan tränga in i fat och dunkar. Förvara
emballaget så att kondens inte bildas.
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Hantering av spillolja
Spillolja kan innehålla cancerframkallande ämnen och
föroreningar, såsom bly, nickel
och kobolt. Därför ska du
hantera spillolja med stor
försiktighet och behandla den
som miljöfarligt avfall.

Dina körvanor bestämmer intervallen för oljebyte
Upprepade ”stop and go”-körningar gör att oljan
måste bytas oftare än vid bara långkörningar. Oljan
försämras vid kallstarter eftersom den blandas ut
med bränsle och vatten från kondens. Oljebyte bör
även göras oftare om du kör i dammig miljö.

771520

771511

Transmissionsoljor
AGROL ATF DEXRON III

AGROL KOMBI CLASSIC

Transmissionsolja

Transmissions-, motor- och hydraulolja
Beskrivning Agrol ATF Dexron III är en
transmissionsolja avsedd för automatiska
växellådor och momentomvandlare i fordon
och arbetsmaskiner.

Rekommendationer Agrol ATF Dexron III
rekommenderas för alla automatiska växellådor
där ATF typ A, Dexron II D, II E, III, Ford
Mercon, Allison C-4 eller Caterpillar TO-2
föreskrivs. Den är även lämplig i momentomvandlare, båtmotordrev, servostyrningar,
stötdämpare samt hydraulsystem där en ATF-olja rekommenderas.
Normer och tester ATF Dexron III resp IIE, Allison C-4, Volvo
97325-12/97335-12/97340-12, 97341-009, Caterpillar TO-2,
Ford Mercon, MB 236.1/236.5, Voit Diva G 607.

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter samt dunk 4 liter.
Se artikelnummer:		

Beskrivning Agrol Kombi Classic är en kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja, s.k.
STOU-olja, för jordbruks- och entreprenadmaskiner. Agrol Kombi Classic är en
högkvalitativ universalolja med ett mycket brett
användningsområde vilket ger uppenbara
rationaliseringsfördelar.
Rekommendationer Agrol Kombi Classic
rekommenderas som en universalolja till
bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo
samt till transmissioner med eller utan våta bromsar. Produkten kan
med fördel även användas som hydraulolja till ett flertal mobila
hydraulsystem.
Normer och tester SAE 10W-30, API CF, SF, GL-4; SMR SH 68; Cat
TO-2; Ford M2C-159B, M2C-134D; MF1139/1141/1144; JD J27,
J20C; Case 1207, 1209; NH 324B, 410B; CNH MAT3525; Allison
C-4; ZF TE ML 06B, 06C, 07B.
OBS! Produkten ersätter Agrol Turbo Kombi och Agrol Universal.

Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.
772004 		

772020

772011

Se artikelnummer:				

712420

712411

AGROL VARIOTRANS
Transmissionsolja
Beskrivning Agrol Variotrans är en
delsyntetisk transmissionsolja (STOU)
speciellt utvecklad för traktorer med steglös
transmission. Den kan med fördel även
användas till traditionella traktortransmissioner, även med powershift och våta
bromsar. Den speciella sammansättningen
gör att produkten även kan användas som
kombinerad motor-, transmissions- och
hydraulolja till många traktorer. Agrol
Variotrans är en högkvalitativ universalolja
med ett mycket brett användningsområde vilket ger uppenbara
rationaliseringsfördelar.
Rekommendationer Agrol Variotrans rekommenderas som
transmissionsolja till nästan alla traktorer, speciellt de med steglös
transmission. Produkten kan även användas till andra transmissioner
där en transmissionsolja GL-4 är föreskrivet eller som hydraulolja i
de flesta mobila system.
Normer och tester SAE 10W-40, ISO-VG 100, DIN 51524. CAT
TO-2, JD J27, 20C, API CF, SF, GL-4, FNH M2C-159B/C, 134D,
CASE 1207, 1209, ZF TE-ML 06B, 07B, MF 1139/1141/1144,
Allison C-4, NH 410B, CNH MAT 3525.
Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.
Se artikelnummer:				

712520

712511
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Hydrauloljor
AGROL MENDO LONGLIFE

AGROL HYDRAUL SH/SHS

Miljöanpassad hydraulolja

Hydraulolja

Beskrivning Agrol Mendo Longlife är en ny
generation hydraulolja baserad på mycket
stabila s.k. mättade estrar. Produkten är avsedd
att användas i mobila och industriella hydraulsystem. Den unika kombinationen av estrar
och additiv gör att Mendo Longlife ger
exceptionellt lågt slitage och lång livslängd för
både olja och hydraulkomponenter. Dessutom
är produkten miljöanpassad.
Rekommendationer Agrol Mendo Longlife
rekommenderas för mobil hydraulik i fordon samt anläggnings- och
skogsmaskiner där en olja av typ SHS 32, 46 eller 68 föreskrivs.
I många fall kan oljan användas inom industrin. Produktens miljöegenskaper gör den speciellt lämplig för arbeten i känsliga miljöer.

Rekommendationer Agrol Hydraul SH/SHS
rekommenderas för hydrauliska system
utrustade med kolvpumpar, kugghjulspumpar,
vingpumpar och hydraulmotorer. Agrol Hydraul
SH/SHS är avsedda för generellt bruk i kontinuerligt arbetande
anläggnings-, jord och skogsbruksmaskiner, truckar och i stationära
hydraulsystem.

Normer och tester SS 15 54 34 BV 46 Miljöanpassad, ISO VG-46;
DIN 51524, del 2, 3, HLP/HVLP.

Normer och tester SS 15 54 34 AV 32, 46 resp 68; Vickers
35VQ-25; ISO 6743/4 kat HV; DIN 51524 2 kat HVLP;
ISO VG-32; 46.

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter samt dunk 4 liter.

Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.

Se artikelnummer:		

781304		

781320

781311

AGROL MENDO G4
Miljöanpassad helsyntetisk hydraulolja
Beskrivning Agrol Mendo G4 är en serie
helsyntetiska hydrauloljor avsedda att användas
för mobila och industriella hydraulsystem. De
uppfyller de tekniska och miljömässiga krav
som ställs inom exempelvis skogs och
anläggningssektorn. Agrol Mendo G4 är
biologiskt nedbrytbar och baserad på
förnyelsebara råvaror.
Rekommendationer Agrol Mendo G4 rekommenderas för mobil hydraulik i fordon-,
anläggnings- och skogsmaskiner där hydraulolja av SHS 32 och SHS
46 föreskrivs. Produktens miljöegenskaper gör den speciellt lämplig
för arbeten i känsliga miljöer.
Normer och tester SS 15 54 34 BV 32 resp. 46 Miljöanpassad,
Vickers 35VQ-25 (M-2950-S), ISO VG-32 resp 46. Mendo 46 G4 är
godkänd av Valmet som Pro Act-olja samt för Volvo entreprenadmaskiner (VCE).

Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.
Se artikelnummer:
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Beskrivning Agrol Hydraul SH/SHS är en serie
mineraloljebaserade hydrauloljor av mycket
hög kvalitet, avsedda för mobil hydraulik som
arbetar under varierande temperaturförhållanden. De kan även användas för stationär
hydraulik inom industrin.

32 G4
46 G4

780920
781020

780911
781011

Se artikelnummer:

SHS 32				
SHS 46				
SH 68				

780520
780620
780720

780511
780611
780711

Hydrauloljor
AGROL HYDRAUL SYNTET

AGROL HYDRAUL ARKTIS

Hydraulolja

Hydraulolja
Beskrivning Agrol Hydraul Syntet är en
hydraulolja av högsta kvalitet baserad på
syntetiska basvätskor avsedd för hydraulsystem i fordon, anläggnings-, jord- och
skogsbruksmaskiner. Produkten kan även
användas för stationär hydraulik inom
industrin.

Beskrivning Agrol Hydraul Arktis är en hydraulolja avsedd för både mobila och stationära
hydraulsystem som arbetar vid låga till mycket
låga omgivningstemperaturer.

Rekommendationer Agrol Hydraul Syntet
rekommenderas till alla typer av hydrauliska
system där man önskar extra lång livslängd,
låg bränsleförbrukning och litet underhåll. Lämplig som sköljolja vid
övergång från mineraloljebaserad hydraulolja till Mendo G4 eller
Mendo Longlife.

Rekommendationer Agrol Hydraul Arktis
rekommenderas speciellt för mobila eller
stationära hydraulsystem som arbetar vid låga
och/eller mycket låga omgivningstemperaturer.
Speciellt system som är känsliga för hög
viskositet. Produkten kan även användas året
runt i fordon samt anläggnings-, jordbruks- och skogsmaskiner. Agrol
Hydraul Arktis är ej lämplig till hydraulsystem som kontinuerligt
arbetar vid höga driftstemperaturer.

Normer och tester SS155434 AV 32 och 46, ISO VG 32 och 46.
SMR SHS 32 och 46.

Normer och tester SS 155434 AV 32; Volvo 98607; ISO 6743/4 kat
HV; SMR SHS 15 tom 68; DIN 51524 del 2 kat HVLP; FSD 8401.

Emballage Fat 208 liter
(beställningsvara) samt
dunk 20 liter.
Se artikelnummer:		

Emballage Dunk 20 liter.

		

782220

782211

Se artikelnummer:		

		

780320

Agrols smörjråd tipsar!

Missfärgad hydraulolja
Missfärgad hydraulolja är ett tecken på att den
innehåller vatten. Kontrollera oljan regelbundet och
byt den så fort du ser tecken på missfärgning eller
vid rekommenderat intervall från tillverkaren. Vatten
i oljan kan bilda iskristaller och blockera filtren.

Hydrauloljor och viskositet
Genom att välja en hydraulolja med rätt viskositet
spar du pengar, samtidigt som dina maskiner
fungerar bättre. För låg viskositet innebär onödigt
slitage och sämre verkningsgrad för hydraulpumpen.
För hög viskositet ger tryckfall i ledningar och
ventiler. En olja med fel viskositet ökar slitaget på
pumpen.
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Tillsatsmedel
AGROL DIESELTILLSATS

AGROL BENSINTILLSATS

Smörjande och rengörande dieseltillsats

Smörjande och rengörande bensintillsats

Beskrivning Agrol Dieseltillsats är ett
tillsatsmedel för dieselbränslen för bättre
effekt, renare avgaser och högre verkningsgrad.
Den består av en effektiv cetantalsförbättrare,
en effektiv detergent för rengörning av
bränslesystemet, rostskydd för bränslesystemet, bättre finfördelning av bränslet vid
insprutning och framför allt förbättrad
smörjning av insprutningspump vid låg
svavelhalt i dieselbränslet. Höjer cetantalet
med 2 till 3 punkter och förbättrar
bränsleekonomi. Håller hela bränslesystemet rent från beläggningar
orsakade av kvaliten på dieseloljan.
Rekommendationer Dosering: Använd en flaska till 1 tank
(50-70 liter) bränsle för att nå en snabb rengöringseffekt. Använd
regelbundet för bästa resultat.

Rekommendationer Rekommenderas för alla
bensinmotorer. Rengör och smörjer
bränslesystemet. Förebygger knackningar.
Underhållsprodukt som används av
fordonsägare för att ge bränslesystemet en ordentlig rengöring.
Rekommenderas till alla nya och begagnade bensinförgasare och
turboladdningar. Fungerar till alla motorer med hög effekt. Passar till
bensinbilar. Dosering: Använd en flaska till 1 tank (50-70 liter)
bränsle för att nå en snabb rengöringseffekt. Använd regelbundet för
bästa resultat.

Emballage Flaska 200 ml.

Emballage Flaska 200 ml.

Se artikelnummer:				

Beskrivning Agrol Bensintillsats är ett
tillsatsmedel för bensinbränslen för bättre
effekt, renare avgaser och högre verkningsgrad.
Förhindrar bildning av avlagringar i förgasaren,
på injektorer och ventiler. Lämpligt för blyfri
och blyhaltig bensin och innehåller inga
komponenter som skadar katalysatorer.

590102

Se artikelnummer:				

590202

AGROL ANTIMIKROB
Koncentrerad mikrobicid
Beskrivning Agrol Antimikrob är en starkt
koncentrerad mikrobicid (fungicid och
baktericid) utformad för att förhindra tillväxt av
mikroorganismer i flytande bränslen. Stoppar
tillväxt av bakterier, alger och slem i bränsletankar.
Användning Dränera ev. vatten från bränsletanken. Tillsätt biociden när tanken är 3/4 full.
Vid synligt slem i tanken eller igensatta filter
kan doseringen tillfälligt ökas kraftigt. Används
som förebyggande (5 ppm till 10 ppm) och botande (5 ppm till 50
ppm) behandling för att kontrollera en rad olika svampar, bakterier
och jäst som finns i bränslet. Är långtidsverkande och biologiskt
nedbrytbart. Reducerar sammanhängande problem med
mikrobiologisk tillväxt i bränslen, inklusive slamfyllda filter som är
täta, grumligt bränsle. Behandlingen är väldigt effektiv och ger
resultat efter kort tid. Dosering: 200 ml räcker till 1000 liter
båtbränsle och 200 liter bilbränsle.
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Byt olja i tid
Slarv med oljebyte ger högre slitage på dina maskiner. Föroreningarna i
oljan ökar ju längre tid den används. Därför är slitaget på motorn alltid
som störst i slutet av oljans användningsperiod. Förorenad olja kan leda
till fastbrända kolvringar och igensatt oljefilter. Något som på sikt leder
till motorhaveri.
Undvik att blanda oljor
Varje oljetyp har sina specifika egenskaper. Vid blandning kan dessa
egenskaper förändras med haveri som följd. Om du måste blanda
olika oljetyper ska du vara noga med att kontrollera att oljorna går att
använda tillsammans. Detta är lika viktigt att komma ihåg om du ska
gå över till eller byta mellan olika miljöanpassade smörjmedel.
Byt oljefilter när du byter olja
Oljefiltret tar hand om en stor del av oljans föroreningar. Ett dåligt
eller tidigare använt oljefilter försämrar snabbt en ny oljas smörjande
egenskaper. Därför är det både viktigt och ekonomiskt att byta oljefilter
samtidigt som du byter olja.

Emballage Flaska 200 ml.

Se artikelnummer:

Agrols smörjråd tipsar!

590302

Smörjfetter
AGROL SMÖRJFETT CLASSIC EP2

AGROL ENTREPRENADFETT SUPER EP 2

Smörjfett

Smörjfett
Beskrivning Agrol Smörjfett Classic är ett litiumförtjockat mineraloljebaserat enhetsfett med brett
användningsområde.
Rekommendationer Agrol Smörjfett Classic
rekommenderas för smörjning av såväl små lätt
belastade som stora tungt belastade rullnings- och
glidlager. Produkten kan med fördel användas som
allroundfett inom jordbruks-, anläggnings- och
skogsbrukssektorn.

Rekommendationer Agrol Entreprenadfett Super rekommenderas som ett enhetsfett för tungt belastade glidoch rullningslager vid normala temperaturer och
varvtalsgränser. Det är speciellt lämpat för smörjning av
chassi, anläggnings-, jordbruks- och skogsmaskiner
samt till hög och/eller stötbelastade applikationer. Agrol
Entreprenadfett Super kan med fördel användas till
vattenpumpar.

Emballage Fat 180 kg, fat 50 kg,
hink 18 kg samt patron 420 ml.

Emballage Fat 180 kg, fat 50 kg,
hink 18 kg samt patron 420 ml.
Se artikelnummer:		

Beskrivning Agrol Entreprenadfett Super är ett kalciumförtvålat smörjfett baserat på mineralolja, innehållande
EP-additiver och polymerer. Det har mycket bra vattentålighet, vidhäftning och rostskyddande förmåga.

740649 740643 740642

740640

Se artikelnummer:		

740549 740543 740542

AGROL MOLYFETT EP 2

AGROL MULTI SYNTET EP 1,5

Smörjfett

Syntetiskt smörjfett
Beskrivning Agrol Molyfett är ett litiumförtvålat fett av
EP-typ, som är förstärkt med molybdendisulfid för att
ytterligare förbättra smörjförmågan.
Rekommendationer Agrol Molyfett rekommenderas för
smörjning av långsamtgående delar som arbetar under
mycket hög belastning såsom glidlager, gejdrar,
bågtandkopplingar, spindlar och storskruvar. Agrol Molyfett
används endast till rull- eller kullager om maskintillverkaren specifikt rekommenderar detta.

Emballage Patron 420 ml.

Se artikelnummer:				

740349

740540

Beskrivning Agrol Multi Syntet är ett smörjfett baserat
på syntetiska basoljor och litiumkomplexförtjockare.
Agrol Multi Syntet har utmärkt vattentålighet och
mycket bra vidhäftningsförmåga samt tål mycket höga
belastningar. Kombinationen av basoljor och förtjockare
gör att fettet tål mycket höga belastningar och hög
temperatur. Trots den höga lastbärande förmågan har
fettet mycket goda lågtemperaturegenskaper.
Rekommendationer Agrol Multi Syntet rekommenderas
som ett enhetsfett för en blandad maskinpark där tungt
belastade glid- och rullningslager förekommer. Speciellt lämpligt för
centralsmörjning av chassi, anläggnings-, jordbruks- och
skogsmaskiner. Produkten är lämplig för användning i centralsmörjsystem som klarar upp till NLGI 2, speciellt vintertid. Agrol Multi
Syntet kan med fördel användas både sommar och vintertid i hela
landet.
OBS! Produkten ersätter Agrol Entreprenadfett Syntet.

Emballage Fat 50 kg,
(Fat 180 kg=beställningsvara),
hink 18 kg, patron 420 ml.
Se artikelnummer:		

741249 741243 741242

741240
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Smörjfetter
AGROL SMÖRJFETT EP 00

AGROL HÖGLASTFETT EP 0,5

Smörjfett

Smörjfett
Beskrivning Agrol Smörjfett EP 00 är ett
mineraloljebaserat, halvflytande
litiumkomplexfett innehållande
korrosionsskyddande tillsatser och EP-additiv.

Rekommendationer Agrol Smörjfett EP 00
rekommenderas för den typ av centralsmörjsystem, som fordrar ett halvflytande fett.
Speciellt för fordonssmörjning vintertid, då ett
fett med god pumpbarhet vid låga
temperaturer förutsätts. Fettet kan även
användas i fettsmorda kuggväxlar.
OBS! Produkten ersätter Agrol Centralsmörjfett.

Beskrivning Agrol Höglastfett är ett smörjfett som
bygger på en ny typ av förtjockningsteknologi, som ger
extrema EP-egenskaper. Fettet har mycket bra
rostskydd och extremt hög lastbärande förmåga
(skärningsmotstånd).
Rekommendationer Agrol Höglastfett rekommenderas
för smörjning av kuggväxlar, kuggstänger och vajrar men
även för långsamtgående glidlager som utsätts för
mycket hög belastning.

Emballage Hink 18 kg.

Emballage Patron 420 ml.

Se artikelnummer:					
740143

Se artikelnummer:					
740749

AGROL HJULLAGERFETT EP 2

AGROL ENTREPRENADFETT EP 2 BIO

Smörjfett

Miljöanpassat smörjfett
Beskrivning Agrol Hjullagerfett är ett litiumkomplexfett
baserat på mineralolja, innehållande EP-additiver.
Rekommendationer Agrol Hjullagerfett är utvecklat för
smörjning av hjullager i fordon. Produkten kan även
användas som ett universalfett. Agrol Hjullagerfett
rekommenderas som ett universalfett avsett för
smörjning av såväl små lätt belastade som stora tungt
belastade glid- och rullningslager, som arbetar vid
förhöjd temperatur.
OBS! Produkten ersätter Agrol Högtemperaturfett.

Beskrivning Agrol Entreprenadfett Bio är ett kalciumförtvålat biologiskt nedbrytbart smörjfett baserat på
syntetisk ester, innehållande EP-additiver, korrosionsskydd och polymerer. Agrol Entreprenadfett Bio har
utmärkt vattentålighet och vidhäftningsförmåga samt
mycket bra korrosionsskyddande egenskaper.
Rekommendationer Agrol Entreprenadfett Bio rekommenderas som ett enhetsfett för tungt belastade glid- och
rullningslager där ett biologiskt nedbrytbart fett önskas.
Det är speciellt lämpat för smörjning av chassi,
anläggnings-, jordbruks- och skogsmaskiner. Fettet kan med fördel
användas till vattenpumpar och propelleraxlar i båtar. Agrol
Entreprenadfett Bio uppfyller kraven enligt ”Ren Smörja” i Göteborg,
nivå B. SS 15 54 70 miljöklass B.
Entreprenadfett Bio – ett fett som är specialanpassat
för att användas i sågkedjesmörjning på skogsmaskiner.
Tillsammans med en speciell pumputrustning (som
monteras på maskinen) minskar förbrukningen av
kedjesmörjmedel med 90 % jämfört med traditionella
kedjeoljor. Slitaget på svärdet minskar avsevärt och
användaren slipper den oljedimma som ofta är svår att
få bort från maskinen.
Emballage Hink 18 kg (beställningsvara)
samt patron 420 ml.

Emballage Fat 180 kg, fat 50 kg
samt patron 420 ml.
Se artikelnummer:		
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740449

740442

740440

Se artikelnummer:				

741749 741743

Sågkedjeoljor
AGROL BIO SÅG

AGROL MIO SÅG

Miljöanpassad sågkedjeolja

Sågkedjeolja

Beskrivning Agrol Bio Såg är en vegetabilisk
kedjeolja avsedd för smörjning av kedjor och
svärd i moderna motorsågar och skogsmaskiner.

Beskrivning Agrol Mio Såg är en mineraloljebaserad kedjeolja avsedd för smörjning av
kedjor och svärd i moderna motorsågar och
skogsmaskiner.

Rekommendationer Agrol Bio Såg rekommenderas som ”året-runt olja” för smörjning av
svärd och kedja på motorsågar och skogsmaskiner. För hobbysågar, där sågen står
oanvänd under en längre tid, rekommenderas
att oljetanken töms och att svärd och kedja
rengöres mellan tillfällena.

Rekommendationer Agrol Mio Såg rekommenderas som ”året-runt olja” för smörjning
av svärd och kedja på motorsågar och skogsmaskiner.
Normer och tester Agrol Mio Såg ISO-VG 100.

Normer och tester Agrol Bio Såg ISO-VG 68.

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter samt dunk 4 liter.
Se artikelnummer:

Bio Såg

733504

733520

733511

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter, dunk 4 liter samt
flaska 1 liter.
Se artikelnummer: Mio Såg

732601 732604

732620

732611

Specialoljor
AGROL VAKUUMPUMPOLJA

AGROL ROTOGEAR

Specialolja

Snäckväxelolja
Beskrivning Agrol Vakuumpumpolja är
en mineraloljebaserad specialolja för
vakuumpumpar.

Beskrivning Agrol Rotogear är en mineraloljebaserad specialolja för snäckväxeln i Indexator
Rototilt®.

Egenskaper Agrol Vakuumpumpolja är
tillverkad av högraffinerad mineralolja
och funktionsförbättrande tillsatser som
effektivt motverkar oxidation, korrosion
och skumning. Oljans goda smörjegenskaper uppnås med slitageminskande
tillsatsmedel.

Rekommendationer Agrol Rotogear är i första
hand utvecklad och godkänd för snäckväxeln i
Indexators Rototilt-program. Den kan med
fördel även användas till industriväxlar där en
olja ISO VG 680 rekommenderas.
Normer och tester Godkänd för Indexator
Rototilt®.

Rekommendationer Agrol Vakuumpumpolja är avsedd för
vakuumpumpar och kan med fördel användas till vakuumpumpar i
mjölkningsanläggningar.

Emballage Dunk 4 liter.

Emballage Dunk 10 liter.

Se artikelnummer:

735317

Se artikelnummer:

781204
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Avfettningsmedel
AGROL AVFETTNING CLASSIC

AGROL AVFETTNING PRO

Kallavfettningsmedel

Koncentrerad microavfettning
Beskrivning Agrol Avfettning Classic är ett
kallavfettningsmedel för avfettning, avsaltning
och rengöring av kraftigt nedsmutsade detaljer.

Beskrivning Agrol Avfettning PRO är en
koncentrerad microavfettning. Agrol Avfettning
PRO är luktlös och klassas som bra miljöval.

Rekommendationer Agrol Avfettning Classic
rekommenderas för avfettning av fordon,
motorer, maskindelar, verkstadsgolv,
smörjgropar m.m. Påföres genom pensling,
doppning eller sprutning med lågt tryck, vänta
några minuter, spola därefter med vatten.

Rekommendationer Agrol Avfettning
PRO lämpar sig för rengöring av alla typer av
fordon. Ger en klar och lysande yta vid
upprepad användning. Kan användas i
högtrycks- och lastbilstvättar. Används med
kempåläggare. Den färdiga produkten spädes
med vatten 10-50 % för att få en brukslösning.

OBS! Vid användning inomhus, se till att god
luftväxling föreligger. Produkten kan skada ny- och omlackerade ytor.
Spruta ej på varma ytor!

Emballage Fat 208 liter, dunk 20 liter
samt dunk 4 liter.

Emballage Dunk 20 liter, dunk 5 liter
samt 1 liters flaska med trigger.

Se artikelnummer:

760204 760220

Se artikelnummer: 					 590421 590405

760211

590420

Glykoler färdigblandade
AGROL GLYKOL SUPER

AGROL GLYKOL OAT

AGROL GLYKOL MPG

Glykol färdigblandad

Glykol färdigblandad

Hälsoanpassad färdigblandad glykol

Beskrivning Agrol
Glykol Super är en
modern färdigblandad
kylarglykol av högsta
kvalitet som effektivt
skyddar kylsystemet i
alla förbränningsmotorer, bensin eller
diesel, mot korrosion,
frysning och kavitation.
Rekommendationer Agrol Glykol Super
rekommenderas som frys- och
korrosionsskyddsvätska till alla kylsystem i
förbränningsmotorer.
Normer och tester Försvarsstandard FSD
8704, uppfyller de flesta biltillverkares krav.

Beskrivning Agrol
Glykol OAT är en
modern färdigblandad
glykol med mycket lång
livslängd som effektivt
skyddar kylsystemet i
alla förbränningsmotorer, bensin eller
diesel, mot korrosion
och frostsprängning.
Rekommendationer Agrol Glykol OAT
rekommenderas som frys- och korrosionsskyddsvätska till nästan alla kylsystem i
förbränningsmotorer. Produkten
rekommenderas speciellt till nedanstående
fordon. Glykol OAT kan blandas med de flesta
glykoler av samma typ, men bäst effekt nås
om enbart Glykol OAT används.

Beskrivning Agrol
Glykol MPG är en
färdigblandad modern
hälsoanpassad
kylarglykol som
effektivt skyddar
kylsystemet i
förbränningsmotorer,
bensin eller diesel, mot
korrosion, frysning och
kavitation.
Rekommendationer Agrol Glykol MPG
rekommenderas som frys- och
korrosionsskyddsvätska till kylsystem i
förbränningsmotorer.
Normer och tester Klassad som ”icke vådlig”
BS 6580.

Normer och tester ASTM D 3306,
VW/Audi TL 774-D/F, BS 6580:1992,
MB DBL 7700.30, 325.3, MTU MTL 5048,
MAN 324.
Emballage
Dunk 4 liter.
Se artikelnummer: 			
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Emballage Dunk 20 liter
samt dunk 4 liter.
753504

Se artikelnummer: 		

Emballage Dunk 20 liter
samt dunk 4 liter.
763204

763220

Se artikelnummer: 		

753404

753420

Glykoler
AGROL GLYKOL CLASSIC

AGROL GLYKOL SUPER

Glykol

Glykol
Beskrivning Agrol Glykol Classic är en
kylarglykol som effektivt skyddar kylsystemet i
alla förbränningsmotorer, bensin eller diesel,
mot korrosion, frysning och kavitation.
Rekommendationer Agrol Glykol Classic rekommenderas som frys- och korrosionsskyddsvätska
till alla kylsystem i förbränningsmotorer. Bästa
effekt erhålles vid en blandning av 50% glykol
och 50% vatten.
Normer och tester ASTM D3306; BS 6580.

Beskrivning Agrol Glykol Super är en kylarglykol
av högsta kvalitet som effektivt skyddar
kylsystemet i alla förbränningsmotorer, bensin
eller diesel, mot korrosion, frysning och
kavitation.
Rekommendationer Agrol Glykol Super
rekommenderas som frys- och korrosionsskyddsvätska till alla kylsystem i förbränningsmotorer.
Bästa effekt erhålles vid en blandning av 50%
glykol och 50% vatten.
Normer och tester Försvarsstandard FSD 8704, uppfyller de flesta
biltillverkares krav. Finns även som färdigblandad i 4-litersemballage.

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter samt dunk 4 liter.
Se artikelnummer: 			

Emballage Fat 208 liter samt
dunk 20 liter.
751104

751120

751111

Se artikelnummer: 			

752120

752111

AGROL GLYKOL OAT
Glykol
Beskrivning Agrol Glykol OAT är en modern
glykol med mycket lång livslängd som effektivt
skyddar kylsystemet i alla förbränningsmotorer,
bensin eller diesel, mot korrosion och
frostsprängning.
Rekommendationer Agrol Glykol OAT rekommenderas som frys- och korrosionsskyddsvätska till nästan alla kylsystem i förbränningsmotorer. Produkten rekommenderas speciellt
till nedanstående fordon. Glykol OAT kan
blandas med de flesta glykoler av samma typ,
men bäst effekt nås om enbart Glykol OAT används. Produkten
rekommenderas vid en blandning av 50% glykol och 50% vatten.
Produkten kan blandas med normalt kranvatten av god kvalitet, men
bör inte blandas med vatten som är extra hårt (>20ºdGH). Produkten
finns även färdigblandad i 4-liters och 20-litersemballage.

Agrols smörjråd tipsar!
Glykol är skadligt för smörjsystemet.
Ytterst små mängder glykol i motorns
smörjsystem kan orsaka motorskador.
Använd därför alltid särskilda mått,
kärl och trattar för glykol.

Normer och tester ASTM D 3306, VW/Audi TL 774-D/F, BS
6580:1992, MB DBL 7700.30, 325.3, MTU MTL 5048, MAN 324.

Emballage Fat 208 liter, dunk
20 liter samt dunk 4 liter.
Se artikelnummer: 			

762904

762920

762911
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Butikskemiska produkter
AGROL SPOLARVÄTSKA

AGROL BATTERIVATTEN

Beskrivning Agrol Spolarvätska är ett frostskydds- och rengöringsmedel för vindrute- och strålkastarsystem. Den håller vindrutan fri
från trafikfilm och smuts. Agrol Spolarvätska är i utspädd form
skonsam mot lack, torkarblad och fönsterlister.

Beskrivning Agrol Batterivatten är ett avmineraliserat och avjoniserat
vatten. Agrol Batterivatten används endast för tekniskt bruk,
produkten bör ej förtäras. Ledningsförmågan är max 5uS/cm.

Emballage Fat 208 liter,
dunk 25 liter, dunk 4 liter.
Finns som färdigblandad i 4 liter.
Se artikelnummer:
Koncentrerad

Emballage Dunk 20 liter samt
dunk 4 liter.

Färdigblandad

761004
760904

790325

790311

Beskrivning Agrol Penetrant används där god smörjning och ett gott
rostskydd önskas. Den kan med fördel användas på; verktyg, formar,
vajrar, bultar, fjädrar, lås, gångjärn, kedjor och vid borrning/gängning.

Emballage Aerosol 420 ml.

		

761404

761420

Beskrivning Agrol Tändvätska är till 100 % baserad på normalparaffin. Agrol Tändvätska kan användas för tändning av grillar, till
fotogenlampor, oljelampor och lyktor.

Emballage Flaska 1 liter.

796648

Se artikelnummer: 					

761101

		

AGROL LAMPOLJA

AGROL FRYSSKYDD

Beskrivning Agrol Lampolja är ett rent paraffinbränsle avsett för
fotogenlampor, lyktor och oljelampor. Lämplig att använda inomhus
tack vare ringa lukt och os. Tänk på att om bränsleveken är högre än
3 mm ökar risken för sotning.

Beskrivning Agrol Frysskydd används som frostskyddsmedel för
tryckluftssystem, VVS-system, vattenlås med mera samt som
rengörings- och lösningsmedel.

Emballage Flaska 1 liter.

Emballage Dunk 4 liter.

Se artikelnummer: 					
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AGROL TÄNDVÄTSKA

AGROL PENETRANT

Se artikelnummer: 					

Se artikelnummer: 				

761301

Se artikelnummer: 					
		

792704

Bra att veta om oljor

SAE-Systemet
SAE-systemet (Society of Automotive Engineers, USA). Av SAE uppställt
system för klassificering av smörjoljor efter deras viskositet (trögflutenhet).

Det finns två system för SAE-tal, ett för motoroljor och ett för transmissionsoljor. Ju lägre SAE-nr inom respektive SAE-system, ju tunnare olja.

SAE-VISKOSITETSKLASSER MOTOROLJOR
SAE-nr
(1999)

Temp. °C

Viskositet cP
Max

cST (mm/s) vid
+100°C

Gränstemperatur
för pumpbarhet °C

0W

-35

6.200

Min. 3,8

–40

5W

-35

6.600

Min. 3,8

–35

10 W

-25

7.000

Min. 4,1

–30

15 W

-15

7.000

Min. 5,6

–25

20 W

-10

9.500

Min. 5,6

–20

13.500

Min. 9,3

–15

25 W
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-VISKOSITETSKLASSER TRANSMISSIONSOLJOR
SAE-nr
(1999)

Temp. °C

Viskositet cP
Max

70 W

-55

4,1

75 W

-40

4,1

80 W

-26

7,0

85 W

-12

11,0

cST (mm/s) vid
+100°C

90

13,5

24

140

24,0

41

250

41,0
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Bra att veta om oljor

API-Systemet (American Petroleum Institute)
Av API uppgjord klassificering av driftsbetingelser för förbränningsmotorer
och transmissioner. Klassen för bensinmotorer börjar med bokstaven S
(Service) följt av en andra bokstav och för dieselmotorer med bokstaven C
(Commercial) följt av en andra bokstav. Ju högre upp i alfabetet man

kommer desto högre prestanda på oljan. Klasser för bensinmotorer är
SA–SM. Klasser för dieselmotorer är CA–CI-4. För transmissionsoljor
börjar API-klassen med GL följt av en siffra, 1–5, där siffran anger
användningsområdet.

Bensinmotorer, API
SA–SD Äldre ej aktuella specifikationer.
SE

Bensinmotorer från 1971/1972 års modell och senare. Ger
bättre skydd mot oxidation, korrosion och avsättningar än
oljor i klasserna SD och SC.

SJ

Introducerades 1997 och har bl.a. högre krav på flyktighet,
låg- och högtemperaturegenskaper jämfört med SH.

SL

Specifikation som introducerades 2001. Innebär en 		
avsevärd kvalitetshöjning jämfört med SJ, framför allt 		
avseende oxidationsmotstånd. Oljan tål alltså hög 		
temperatur under lång tid.

SF

Bensinmotorer av 1980 års modell och senare. Högre krav
på oxidationsstabilitet och antiwearegenskaper.

SG

Bensinmotorer av 1989 års modell och senare. Högre krav
på oxidationsstabilitet, antiwear-egenskaper, slam, 		
avlagringar och korrosion än SF.

SM

Introducerades 2004 och innebär en förbättring av 		
nötnings- och oxidationsmotstånd jämfört med SL. 		
Motsvarar ungefär ACEA A3/B3/B4.

SH

Som API SG men betydligt hårdare krav på vem som får 		
utföra bedömningen och provningen av oljan.

SN

Introducerades 2010. Är bättre än SM på slam, kolvbeläggning och efterbehandlingssystem. Finns från
0W-20 – 10W-30.

Dieselmotorer, API
CA-CB

Äldre ej aktuella specifikationer.

CC

Dieselmotorer, inklusive lätt överladdade, som		
arbetar under medelsvåra till svåra förhållanden. 		
(MIL-L-2104 B och MIL-L-46152 B).

CD

Dieselmotorer som arbetar under svåra förhållanden, 		
såsom turboladdade dieselmotorer med höga varvtal och
motoreffekter. (Caterpilllar Serie 3 och MIL-L-2104 C).

CD+

Beteckning för oljor som utöver API CD också möter krav
på oljor med förlängda bytesintervaller.

CE

Drifttypisk för turboladdade dieselmotorer. Oljorna i 		
klassen ger bättre skydd mot avlagringar och oxidation än
oljor i klass CD.

CF-4

CG-4

Utökade krav jämfört med CF-4 för amerikanska miljömotorer, bl.a. nya Caterpillarmotorer.

CH-4

Specifikation avseende olja till motorer som uppfyller
1998 års amerikanska avgaskrav. Klarar bränslen med 		
svavelhalter upp till 0,5 %. Kvalitetsnivå som överträffar
CG-4.

CI-4

Oljekvalitet som överstiger CH-4. Klarar de speciella krav
som ställs i och med 2004 års amerikanska avgaskrav. 		
Speciellt utvecklad för motorer med EGR och bränslen 		
med en svavelhalt under 0,05 %.

CJ-4

CJ-4 introducerades 2007 i samband med EPA 2007.
Produkten är sk low SAPS och speciellt anpassad för 		
motorer för efterbehanglingssystem. Motsvarar ungefär 		
ACEA E9.

Oljor i klassen är anpassade till amerikanska miljömotorer,
bl.a. Caterpillar.

Transmissionsoljor enligt API
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GL-1

Olja utan EP-tillsatser

GL-4

Mild EP-olja för hypoidväxlar.

GL-2

(Används ej)

GL-5

EP-olja för hårt belastade hypoidväxlar.

GL-3

(Används ej)

Bra att veta om oljor

ACEA
ACEA-systemet (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles)
ACEA-systemet är i huvudsak framtaget för europeiska fordon och ersätter
tidigare CCMC-systemet. Man kan inte dra ett likhetstecken mellan ACEA
och CCMC utan ACEA är omarbetade specifikationer med nya krav. ACEA

delar in motoroljor i tre klasser, en för lätta fordon, A/B, en för
katalysatoranpassade oljor för lätta fordon, C, och en för tunga fordon, E.
I vissa sammanhang anges även senaste årtal då förändring gjorts i
specifikationen.

A/B: Olja för bensin- och dieselmotorer i lätta fordon.
A1/B1

Olja av baskvalitet för motorer som är designade för 		
användning av bränslebesparande olja med låg viskositet,
HTHS: 2,6 – 3,5 mPas. Denna olja är ej lämplig för motorer
som kräver högre viskositet, se instruktionsboken.

A3/B3

Olja av hög kvalitet för nästan alla typer av motorer i lätta
fordon. Oljan är skjuvstabil och har lång livslängd. Klarar 		
höga arbetstemperaturer och tuffa driftförhållanden.

A3/B4

Olja av hög kvalitet (motsvarar A3/B3) speciellt utvecklad för
direktinsprutade dieselmotorer, men kan även användas till
nästan alla bensin- eller dieselmotorer.

A5/B5

Olja av hög kvalitet (motsvarar A3/B4) för motorer som är 		
designade för bränslebesparande olja med låg viskositet, 		
HTHS 2,9 – 3,5 mPas. Denna olja är ej lämplig för motorer
som kräver högre viskositet, se instruktionsboken.

C: Katalysatoranpassade oljor för lätta fordon.
C1

Olja som kvalitets- och viskositetsmässigt motsvarar A5/B5
med höga krav på livslängd och prestanda men som 		
dessutom har mycket låga halter av tillsatserna, sulfataska,
svavel och fosfor (SAPS). Detta gör oljan extra anpassad för
moderna avgasreningssystem såsom partikelfilter och 		
trevägskatalysatorer. Dessa oljor har lägst SAPS och kan vara
olämpliga i vissa motorer, se instruktionsboken.

C3

Olja som kvalitets- och viskositetsmässigt motsvarar A3/B4
med höga krav på livslängd och prestanda men som 		
dessutom har låga halter av tillsatserna, sulfataska, svavel
och fosfor (SAPS). Detta gör oljan extra anpassad för 		
moderna avgasreningssystem såsom partikelfilter och 		
trevägskatalysatorer. Dessa oljor har lägre SAPS än A/B-oljor
och kan vara olämpliga i vissa motorer, se instruktionsboken.

C2

Olja som kvalitets- och viskositetsmässigt motsvarar A5/B5
med höga krav på livslängd och prestanda men som 		
dessutom har låga halter av tillsatserna, sulfataska, svavel
och fosfor (SAPS). Detta gör oljan extra anpassad för
moderna avgasreningssystem såsom partikelfilter och 		
trevägskatalysatorer. Dessa oljor har lägre SAPS än A/B-oljor
och kan vara olämpliga i vissa motorer, se instruktionsboken.

C4

Olja med liknande krav som ACEA C3 men med ännu lägre
SAPS-halter och högre krav på avdunstning. Oljetypen 		
rekommenderas framför allt till Renault.

E: Olja för tunga dieselmotorer.
E2

Olja av baskvalitet för dieselmotorer med eller utan turbo.
Främst för motorer som arbetar under normala driftförhållanden och utan förlängda bytesintervaller.

E4

Olja med mycket höga prestanda framför allt med avseende
på kolvrenhet och cylinderpolering. Dessa oljor har även 		
mycket bra sothantering och nötningsskydd. Rekommenderas till motorer som möter Euro 1, 2, 3 och 4 och som 		
arbetar under hårda driftförhållanden eller mycket långa 		
bytesintervaller. Används främst till motorer utan partikelfilter och andra avgasreningssystem.

E6

Olja med mycket hög prestanda, motsvarar E4, men med 		
låga SAPS-halter. Rekommenderas till motorer som möter 		
Euro 1, 2, 3 och 4 som arbetar under hårda driftförhållanden
eller med mycket långa bytesintervaller. ACEA E6 är speciellt
framtagen för tunga dieselmotorer med SCR, partikelfilter 		
eller andra avgasreningssystem men kan med fördel även 		
användas till motorer utan speciell avgasreningsutrustning.

E7

Olja med mycket höga prestanda framför allt med avseende
på cylinderpolering, nötning, sothantering.

E9

Viskositetsstabil olja. Ger utmärkt kontroll av kolvrenhet och
cylinderpolering. Ger dessutom utmärkt slitagekontroll, 		
sothantering och oljestabilitet. För motorer som körs under

svåra förhållanden tex. signifikt förlängda bytesintervaller i enlighet
med motortillverkarens rekommendationer. Passar motorer med eller
utan partikelfilter och för de flesta EGR motorer och de flesta motorer
utrustade med SCR NOx-reducering. E9 rekommenderas för motorer
utrustade med partikelfilter. Rekommendationer kan skilja mellan
tillverkare och därför bör instruktionsboken läsas.
Dessa oljor ger dessutom mycket bra kolvrenhet. Rekommenderas till
motorer som möter Euro 1, 2, 3 och 4 som arbetar under hårda
driftförhållanden eller med långa bytesintervaller. Lämpar sig för
motorer utan partikelfilter, med eller utan EGR och/eller SCR.
HTHS – High Temperature High Shear rate viskosity. Viskositet mätt
vid 100ºC och hög skjuvhastighet. Återspeglar den ”verkliga”
viskositet en olja har under motorns driftförhållanden.
SAPS – Sulphated Ash Phosphorus and Sulphur. Traditionella tillsatser som innehåller ämnen som kan skada partikelfilter och vissa
typer av katalysatorer.
SCR – Selective Catalytic Reduction, Reduktionskatalysator som med
hjälp av UREA-lösning reducerar kväveoxider (NOx) till kvävgas och
vatten.
EGR – Exhaust Gas Recirculation, system som leder tillbaka en del av
avgaserna till motorns luftinsug. De syrefattiga avgaserna sänker
förbränningstemperaturen och därmed produktionen av NOx.
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Hydrauloljor
SIS har sammanställt normer för hydrauloljor. Oljorna är indelade i fyra
klasser som betecknas SH 15, SH 68, SHS 32 och SHS 46. Bokstäverna
SH och SHS är enbart symboler medan siffrorna anger viskositet i cSt vid 40 °C.

Temperaturområden
SH 15

–29°C

–

+50°C

SHS 32

–25°C

–

+75°C

SHS 46

–15°C

–

+90°C

–5°C

–

+90°C

SH 68

ISO-klassificering
Klassificeringssystemet framgår av följande tabell. Det omfattar 18 viskositetsklasser i området 2–1500 cSt vid 40°C, i stort sett motsvarande
petroleumprodukter från fotogen till tjock cylinderolja. I beteckningen för en
klass ingår det tal som anger mittvärdet i cSt för viskositeten vid 40°C hos

ISO
Viskositetsklass

Min

Viskositetsgränser
vid 40°C, cSt

Max

ISO VG 2

2,2

1,9

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

1000

900

1100

ISO VG 1000
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Viskositet medelvärde vid
40°C, cSt4

de oljor som hänförts till klassen. I förekommande fall avrundas talet till
heltal. Från mittvärdet tillåts 10 % avvikelse. En klassbeteckning innebär
ingen kvalitetsbedömning utan upplyser om viskositeten vid referenstemperaturen. För jämförelse med SAE-systemet se tabell sid 27.

Bra att veta om oljor

NLGI (Smörjfetter)
Detta är ett klassifikationsschema för smörjfetter. Det har fått sitt namn efter
National Lubricating Grease Institute, USA. Det mäter smörjfetters konsistens
– ett mått på relativ hårdhet/mjukhet.

Temperaturområden

Temperaturområden

NLGI-talet säger ingenting om ett fetts dynamiska viskositet eller smörjförmåga, men används bl.a. som instrument för produktionskontroll. Ju
högre NLGI-tal desto styvare konsistens.

Penetration 1/10 mm

NLGI 000

Flytande

445–475

NLGI 00

Halvflytande

400–430

NLGI 0

Trögflytande

355–385

NLGI 1

Halvfast

310–340

NLGI 2

Fast (”normalfett”)

265–295

NLGI 3

Extra fast

220– 250

NLGI 4

Mycket fast

175–205

NLGI 5

Halvhårt

130–160

NLGI 6

Hårt (”blockfett”)

85–115

Viskositetsjämförelsetabell mellan SAE och ISO

Hög viskositet

TRANSMISSIONSOLJOR
HYDRAUL- OCH BASOLJOR
460
140

MOTOROLJA
320

50

90

220

150
40

85W
100
68

30

Låg viskositet

80W
46

20
10W

75W

22

5W

SAE

32

SAE

ISO VG
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