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PETRONAS
 » SYNTIUM motoroljer for 

person- og varebiler, factory fill 
på Mercedes Benz og enkelte 
BMW

 » SYNTIUM MOTO for motorsykler
 » URANIA GREEN LINE for 

tyngre diesel- og gassdrevne 
kjøretøy

 » TUTELA TRANSMISSION,  
gear-, aksel- og ATF-oljer, 
smørefett

 » AKROS smøremidler for 
landbruks- og anleggsmaskiner, 
originalsmøremidler for: 
Deutz-Fahr, Same, Hürlimann, 
Lamborgini og Laverda.

 » ARBOR smøremidler for 
landbruks-, og anleggsmaskiner

 » PARAFLU frostvæsker
 » PETRONAS industrielle 

smøremidler
 » AMBRA smøremidler for NEW 

HOLLAND landbruks- og 
anleggsmaskiner

 » AKCELA smøremidler for 
landbruks- og anleggsmaskiner 
fra CASE IH, STEYR og CASE

 » URANIA BLUE LINE motoroljer 
for IVECO

 » SELENIA motoroljer for FIAT, 
ALFA ROMEO og LANCIA

KB – eget varemerke
 » Smørefett
 » Forskaling- og formsoljer
 » Frostvæsker
 » Vindusspylevæske

 » Andre kjemiprodukter
 » Spesialprodukter

 »Banebehandling for racing
 »Spesielle drivstoff – ikke 
bensiner

 » Presenninger

Sunclean
 » Norskproduserte vaskekjemikalier
 » Avfetting

SRI Technologies
 » Pelican Box, oljesøloppsamler
 » SR 4000 BIO, delevasker

Burgess Enterprises LLC
 » QuiKleen saneringsmidler

102005laru
Notat
Mangler grønn Uranialogo

102005laru
Notat
AmbrA logo skal være blå.

102005laru
Notat
Slette AkrosSkille litt på OEM-oljeneKB egen kolonne
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Petronas sin erfaring fra 
Formel 1 og mange andre 
motorsportsarrangementer og 
–konkurranser har muliggjort 
utviklingen av Syntium-serien: 
En serie av høyteknologiske 
smøremidler som ivaretar og 
imøtekommer alle krav som en 
moderne motor har!

Syntium motoroljene er 
formulert med den nye 
Cooltech™ teknologien som 
hjelper til å hindre at motoren 
går for varm. Cooltech™ virker 
på de kritiske varmesonene, 
motordeler som utsettes for 
høy varme inne i motoren, og 
absorberer og transporterer 
effektivt vekk den overflødige 
varmen samtidig som 
temperaturen reguleres og 
motoren beskyttes effektivt mot 
skade og tap av effekt.

SYNTIUM 7000 0W40
Helsyntetisk motorolje for de fleste 
bensinmotorer, og dieselmotorer 
uten partikkelfilter i person- og 
varebiler. Gir god smøring og 
motorbeskyttelse under alle drifts-
forhold.
SAE 0W-40
ACEA A3/B4
API SN
MB 229.5
BMW Longlife 01
VW 502.00/505.00
Porsche A40
Renault RN0700/RN0710

SYNTIUM 7000 0w20
Helsyntetisk helårs motorolje for 
de fleste bensinmotorer i person- 
og varebiler som foreskriver 
viskositeten SAE 0W20. Gir god 
smøring og motorbeskyttelse 
under alle driftsforhold.
SAE 0W20
API SN
ILSAC GF-5

SYNTIUM 7000 DM 0W30
Helsyntetisk medium SAPS motor-
olje som er velegnet for en stor del 
av nyere biler i Norge, blant annet 
Mercedes-Benz. Gir meget god 
beskyttelse av motoren og lang 
levetid på eksosrensesystemet.
SAE 0W30
ACEA C3
API SN
MB-godkjenning 229.52
MB-godkjenning 229.51
Renault RN0700

SYNTIUM 7000 E 0w30
Helsyntetisk helårs motorolje for 
de fleste diesel- og bensinmotorer 
i person- og varebiler som krever 
ACEA C2 og viskositeten SAE 0W30.  
Gir meget god smøring og motor-
beskyttelse under alle driftsforhold.
SAE 0W30
ACEA C2
ACEA A5/B5
API SN
ILSAC GF-5
PSA B71 2312
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar JLR.03.5007

SYNTIUM 5000 AV 5W30
Helsyntetisk medium SAPS 
motorolje som er velegnet alle 
slags personbiler, særlig VAG og 
Mercedes-Benz, med både bensin- 
og dieselmotorer. Gir meget god 
beskyttelse av motoren og lang 
levetid på eksosrensesystemet.
SAE 5W-30
ACEA A3/B4
MB-godkjenning 229.51 
VW 504.00-507.00
Porsche C30

SYNTIUM 5000 FR 5W30
Helsyntetisk motorolje med 
drivstoffbesparende egenskaper 
spesielt for Ford og Renault. 
Velegnet også for en del Volvo 
personbiler.
SAE 5W-30
ACEA A5/B5
API SN/CF
FORD WSS M2C913-C
RENAULT RN0700

SYNTIUM 5000 FR 5W-20
Helsyntetisk motorolje med 
meget gode drivstoffbesparende 
egenskaper, spesielt designet 
for Ford med Ecoboost motorer 
som krever Ford WSS M2C948-B 
spesifikasjonen. Velegnet for en 
rekke nyere amerikanske og øst-
asiatiske kjøretøy som krever denne 
viskositeten.
SAE 5W-20
ACEA A1/B1
API SN
FORD WSS M2C948-B

SYNTIUM 5000 RN 5W30
Helsyntetisk motorolje basert på 
lav-SAPS teknologi spesielt tilpasset 
enkelte Renault person- og 
varebiler, samt ellers der ACEA C4 
foreskrives.
SAE 5W-30
ACEA C4
Renault RN0720
MB-godkjenning 229.51 
MB-godkjenning 226.51

SYNTIUM 5000 CP 5W30
Helsyntetisk medium SAPS olje 
spesielt for motorer til nyere 
Peugeot, Citroën og Renault samt 
en del øst-asiatiske biler.
SAE 5W-30
ACEA C2
API SN/CF
PSA B71 2290
RENAULT RN0700

SYNTIUM 5000 XS 5W30
Helsyntetisk medium SAPS 
motorolje som er velegnet for 
en stor del av nyere biler i Norge. 
Gir meget god beskyttelse av 
motoren og lang levetid på eksos-
rensesystemet.
SAE 5W-30
ACEA C3
API SN/CF
MB-godkjenning 229.51 
BMW Longlife 04
Dexos2
MB 229.31
VW 505.01

SYNTIUM 3000 E 5W40
Helsyntetisk full SAPS motorolje 
for de mest krevende motorer. 
Egner seg til bruk i de aller 
fleste personbiler, med både 
bensinmotorer og dieselmotorer 
som ikke har partikkelfilter.
SAE 5W40
ACEA A3/B4
API SN/CF
MB-godkjenning 229.5
BMW Longlife 01
VW 502.00/505.00
Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
GM-LL-B-025

SYNTIUM 3000 AV 5W40
Helsyntetisk medium SAPS 
motorolje for de aller fleste 
person- og varebiler med bensin- 
eller dieselmotorer, med eller uten 
eksosrensing.
SAE 5W40
ACEA C3
API SN
MB-godkjenning 229.51
BMW Longlife 04
VW 502.00/505.00/505.01
Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
GM Dexos 2
Ford WSS-M2C917-A

SYNTIUM 800 EU 10W40
Delsyntetisk full SAPS motorolje 
for de mest krevende motorer. 
Velegnet for de fleste person- og 
varebiler med både bensinmotorer 
og dieselmotorer som ikke har 
partikkelfilter.
SAE 10W40
ACEA A3/B4
API SN/CF
MB-godkjenning 229.1
Renault RN0700
VW 501.01/505.00
PSA B71 2295 / B71 2300

SYNTIUM Racer 10W60
Helsyntetisk full SAPS motorolje 
spesielt for banebiler som arbeider 
med høy oljetemperatur og / eller 
større klaringer og derfor krever 
en høyere viskositet. Velegnet til 
trackdays, baneracing, drifting etc.
SAE 10W60
ACEA A3/B4
API SL/CF

MOTOROLJER person- og varebiler

Produsentspesifikasjoner i 
turkis = produsentgodkjenninger.

Produsentspesifikasjoner i  
grå = spesifikasjonen møtes 
eller overgås.

Sjekk alltid at spesifikasjoner 
og viskositet er i overens-
stemmelse med produsentens 
krav.

102005frto
Notat
farge viskositet

102005frto
Notat
farge viskositet

102005laru
Notat

102005laru
Notat
svart=

102005laru
Notat
C&D



6 7 

Petronas Urania motoroljer 
for tyngre dieselmotorer er 
formulert med ViscGuard™ 
for å gi effektiv beskyttelse 
mot avsetninger og belegg i 
motoren, slitasje og oksidasjon 
for å opprettholde optimal 
viskositet. Dette hjelper til med 
å forlenge motorens levetid, 
hindre uønsket driftsstopp og 
redusere driftskostnadene.

Urania 5000 E 10W40
Lav SAPS motorolje av høyeste 
kvalitet egnet for EURO VI og 
EURO V tyngre dieselmotorer 
som har DPF, SCR, DOC og EGR 
eksosrensingssystemer. Også 
egnet for eldre dieselmotorer 
generasjoner som bruker drivstoff 
med lavt innhold av svovel eller 
biodiesel.
SAE 10W40, 
ACEA E4/E6/E7/E9, 
API CJ-4
JASO DH-2
MB-godkjenning 228.51
Volvo VDS-4
MAN M3477, M3575, M3271-1
Renault VI RLD-3
Detroit diesel DFS93K218
Cummins CES 20081
Mack EO-O Premium Plus
Deutz DQC IV-10-LA
MTU oil type 3.1
Scania Low Ash
CAT ECF-3
DAF «extended drain»,

Urania 5000 E 5W30
Lav SAPS motorolje av høyeste 
kvalitet egnet for EURO VI og 
EURO V tyngre dieselmotorer 
som har DPF, SCR, DOC og EGR 
eksosrensingssystemer. Også 
egnet for eldre dieselmotorer 
generasjoner som bruker drivstoff 
med meget lavt innhold av svovel 
eller biodiesel.
SAE 5W30, 
ACEA E4/E6/E7/E9, 
API CJ-4
MB-godkjenning 228.51

Volvo VDS-4
MAN M3477, M3575, M3271-1
Renault VI RLD-3
Detroit diesel DFS93K218
Cummins CES 20081
Mack EO-O Premium Plus
Deutz DQC IV-10-LA
MTU oil type 3.1
Scania Low Ash
CAT ECF-3

Urania 5000 E 15W40
Lav SAPS motorolje av høyeste 
kvalitet egnet for EURO VI og 
EURO V tyngre dieselmotorer 
som har DPF, SCR, DOC og EGR 
eksosrensingssystemer. Også 
egnet for eldre dieselmotorer 
generasjoner som bruker diesel 
med meget lavt innhold av svovel 
eller biodiesel.
SAE 15W40 
ACEA E7/E9, 
API CJ-4/SM
MB-godkjenning 228.31
Volvo VDS-4
MAN M3575
Renault VI RLD-3
Detroit diesel DFS93K218
Cummins CES 20081
Mack EO-O Premium Plus
Deutz DQC III-10-LA
MTU oil type 2.1
CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a
Scania Low Ash

Urania 3000 E 10W40
Motorolje for tyngre, høytytende 
lavutslipps dieselmotorer også med 
SCR og EGR eksosrensesystemer. 
Også velegnet for tidligere 

generasjoner dieselmotorer, med 
eller uten overladning.  Passer 
utmerket for tyngre kjøretøy, 
anleggsmaskiner og motorer 
i stasjonært utstyr som bruker 
diesel med lavt svovelinnhold eller 
biodiesel.
SAE 10W40 
ACEA E4/E7
API CI-4 
MB-godkjenning 228.5 
Volvo VDS-3
MAN M3277
Renault RLD-2
Cummins CES 20078
Mack EO-N
MTU Type 3

Urania 3000 E 15W40
Motorolje for tyngre, høytytende 
lavutslipps dieselmotorer også med 
SCR og EGR eksosrensesystemer. 
Også velegnet for tidligere 
generasjoner dieselmotorer, med 
eller uten overladning. Passer 
utmerket for tyngre kjøretøy, 
anleggsmaskiner og motorer 
i stasjonært utstyr som bruker 
diesel med lavt svovelinnhold eller 
biodiesel.
SAE 15W40 
ACEA E7
API CI-4
Global DHD-1
MB-godkjenning 228.3
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
MAN M3275
Mack EO-N
MTU Type 2
Cummins CES 20078/77

Deutz DQC III-10
CAT ECF-2/ECF-1a/ECF-1
ZF TE-ML07C

Urania 800 15W40
Motorolje for eldre, tyngre 
dieselmotorer, både sugemotorer 
og turboladede motorer. Egner 
seg ikke for motorer utstyrt med 
moderen eksosrensingssystemer.
SAE 15W40
API CF-4
MB 228.1
MAN 271
Volvo VDS
MTU Type 1

Arbor Alfatech 10W30
Mineralsk motorolje for tyngre 
dieselmotorer, men også velegnet 
for en blandet maskinpark. Passer 
utmerket for tyngre kjøretøy, 
anleggsmaskiner og motorer i 
stasjonært utstyr. 
SAE 10W30 
API CI-4/CH-4
ACEA E7/E5
Cummins CES 20072 /76 /77 /78
MIL-L-2104E

Arbor Super 20W50
Mineralsk motorolje for eldre 
dieselmotorer i lastebiler, traktorer, 
anleggsmaskiner og stasjonært 
utstyr.
SAE 20W50
API CF-4/SG
MIL-L-2104F

Monogradoljer

Urania 500-serien
Monogradolje motorolje for 
enkelte eldre motorer. Brukes også 
noe som hydraulikk- og girolje.
Lagervare i følgende viskositeter:
SAE 10W, SAE 30
Bestillingsvare i følgende 
viskositeter:
SAE 40, SAE 50
API CF/SF

MOTOROLJER tyngre dieselmotorer, last, buss   og anlegg

Produsentspesifikasjoner i 
turkis = produsentgodkjenninger.

Produsentspesifikasjoner i  
grå = spesifikasjonen møtes 
eller overgås.

Sjekk alltid at spesifikasjoner 
og viskositet er i overens-
stemmelse med produsentens 
krav.

102005laru
Notat
Urania 800 tas ut

102005laru
Notat
Arbor Super 15W40Mineralsk motorolje.........................SAE 15W40API CF-4/SGMIL-L-2104 F
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PETRONAS er en ledende 
produsent av smøremidler til 
landbruks- og anleggsmaskiner.

Petronas produserer også  
AmbrA og AkcelA, originaloljene 
for henholdsvis New Holland og 
CASE.

Traktor Universal Oljer 
STOU

Arbor Universal 10W40
Universalolje for motorer, 
transmisjoner, hydraulikksystemer 
og bremser i oljebad på de aller 
fleste traktorer og landbruks-
maskiner der det foreskrives en 
STOU-olje.
SAE 10W40, SAE 75W90, ISO VG 
32/46
ACEA E7/E4
API GL4
MF CMS M1145 ytelse
ZF TE-ML-06B & 06F & 07B, 
MIL-L-2105 ytelse

Arbor Universal 15W40
Universalolje for motorer, 
transmisjoner, hydraulikksystemer 
og våte bremser i oljebad på de 
aller fleste traktorer og landbruks-
maskiner der det foreskrives en 
STOU-olje.
SAE 15W40, ISO VG 46/68
API CE, 
API GL4, 
CAT TO-2 ytelse
ZF TE-ML-06B & 07B, 
MIL-L-2104E & 2105 ytelse

Universal Transmisjonsoljer 
UTTO

Arbor MTF 10W30
Universalolje for transmisjoner, 
hydraulikksystemer og bremser 
i oljebad på de fleste traktorer 
og landbruksmaskiner der det 
foreskrives en UTTO olje.
SAE 10W-30, ISO VG 32/46
API GL 4
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E & 21F
CAT TO-2 ytelse
ALLISON C4 ytelse
DENISON HF-0/HF-1/HF-2 ytelse
JD J20C ytelse
MF M1135, M1110, M1141, M1145, 
M1143, M1127A/B, M1129A ytelse

AmbrA Mastertran Ultraction 
SSL
Siste generasjon transmisjonsolje 
laget for å fungere optimalt ved 
lave omgivelsestemperaturer, uten 
å gå på akkord med ytelsene ved 
høye omgivelsestemperaturer. 
Etterfølgeren, og den forbedrede 
utgaven, av AmbrA Multi G200. 
Våre konkurrenter lager ofte 
en tynnere olje, og tar gjerne 
forbehold om at transmisjonen må 
kunne fungere med en olje med 
viskositet SAE 5W20, når de lager 
transmisjonsolje for nordisk klima! 
Ultraction SSL er en SAE 5W30 
og vil gi deg optimal beskyttelse 
både under en kald vinter og en 
varm sommer! Utvalgte baseoljer 
og en avansert additivpakke gir 
et uovertruffent produkt! AmbrA 

Mastertran Ultraction SSL er 
produsert av PETRONAS, verdens 
10. største smøreoljeprodusent og 
en stor leverandør av baseoljer til 
andre smøreoljeprodusenter.
AmbrA Mastertran Ultraction SSL 
er spesiallaget for New Holland, 
men har egenskaper og ytelser 
som gjør den ikke bare velegnet, 
men uovertruffen også for 
transmisjonen på andre traktorer. 
SAE 5W30
MAT 3541

PLI Catoil 
Leveres i viskositetene 
SAE 10W, SAE 30, SAE 50
Oljer spesielt for gear, hydraulikk, 
bremser og clutcher i oljebad samt 
reduksjonsgear på maskiner fra 
Caterpillar og Allison.
CAT TO-4, 
Allison C-4

OLJER traktorer, landbruks- og anleggsmaskiner

«Her skal det settes inn tabell 
sammenlikning mellom PAO basert 
og standard transmisjonsolje mot 
Ultraction SSL»

102005laru
Notat
helsyntetisk PAO-basert
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Enkelte skogsmaskiner benytter  
et smørefett i NLGI 00 til smøring  
av sverd og kjede istedenfor  
sagkjedeolje.

Se smørefett side 16 og 17.

PLI Hydraulic HV serien
ISO VG 22, 32, 46, 68, 100, 150  
Universal hydraulikkolje med 
meget gode egenskaper mot 
slitasje. Høy viskositetsindeks. 
For bruk i anlegg utsatt for store 
temperaturvariasjoner og store 
belastninger.
DIN 51524 Part 3
AFNOR NFE 48-690/1 (dry & wet) 
& 48-603
ISO 11158HV
GM LS-2
Eaton 03-401-2010 (overgår 
Vickers I-286-S & M-2950-S) Sauer 
Danfoss 520L0463
US Steel 126, 127 & 136
JCMAS HK
Parker Denison HF0/HF1/HF2
MAG IAS (Cincinatti Milacron) 
P-68/P-69/P-70
ASTM 6158 HV

PLI Hydraulic HVZF serien
ISO VG 32, 46, 68
Sinkfri universal mineralsk 
hydraulikkolje med meget 
gode egenskaper mot slitasje. 
Høy viskositetsindeks. For 
bruk i anlegg utsatt for store 
temperaturvariasjoner og store 
belastninger.
DIN 51524 Part 3
Eaton Vickers I 286-S, M-2959-S
AFNOR NFE 48603(HM)
Parker Denison HF0/HF1/HF2
Eaton brochure 03-401-2010
GM LS-2

KB HydraSynt ZF 46
ISO VG 46
Sinkfri syntetisk hydraulikkolje 
med høy viskositetsindeks og 
lavt flytepunkt laget på gruppe 3 
baseoljer samt askefrie additiver 
for å gi maksimal ytelse og lang 
levetid på oljen. Velegnet for 
Komatsu/Valmet, CASE-POCLAIN 
og Hitatchi.
Ytelsesnivå:
 » ASTM D 6080-97; ISOVG-46 

L32 44 (160)
 » Denison HF-1, HF-2, HF-O
 » Vickers 1-286-S3, M-2950-S
 » Cincinatti Milacron P-68, 

P-69, P-70
 » Bosch Rexroth 07075, 90220
 » DIN 51524 Part 3
 » FZG 12

Biologisk nedbrytbare 
Hydraulikkoljer

Synopus Bio Hyd serien
ISO VG 22, 32 & 46
Helsyntetisk biologisk nedbrytbar 
esterbasert hydraulikkolje. 
Produsert av premium baseoljer 
som gir ytelse langt over hva en 
vanlig hydraulikkolje gir.
Fordeler: 
Biologisk nedbrytbar,
Energibesparende, 
Lengre skiftintervall.
Kompatibel med mineralske oljer 
som gir uproblematisk skifte.

DIN 51524 Part 3
ISO 6743-4; ISO-L-HEES syntetisk 
ester
ISO 15380
SS155434
Dennison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers M-2950-S, I-286-S
Cincinnati Machine P-68, P-69, 
P-70
US Steel 127, 136
OECD 301B
CEC-L-33-A-93:  95%

Sagkjedeoljer

PLI Chain Saw oil 80R
ISO VG 80
Mineralsk sagkjedeolje med meget 
gode smørende egenskaper og 
god vedheft for bruk hele året. 
Flytepunkt -27°C.
For smøring av sagkjeder, kjeder og 
kabler. 

KB Sagkjedeolje
ISO VG 100
Mineralsk sagkjedeolje med meget 
gode smørende egenskaper og 
god vedheft for bruk hele året. 
Flytepunkt -27°C.
For smøring av sagkjeder, kjeder og 
kabler. 

Biologisk nedbrytbar

ARBOR Power Cut Bio
ISO VG 46
Vegetabilsk sagkjedeolje med 
meget gode smøregenskaper 
og vedheft til metall. Biologisk 
nedbrytbar. Brukes også overalt 
ellers hvor et klebrig biologisk 
nedbrytbart smøremiddel 
er ønskelig, f.eks. kjeder i 
rundballepresser.
Kan blandes med mineralske oljer, 
noe som gjør det enkelt å bytte olje 
uten å måtte tømme og rengjøre 
anlegget.
Biologisk nedbrytbart opptil 90 % 
(CEC-L-33-A-93).

HYDRAULIKKOLJER SAGKJEDEOLJER

Sjekk alltid at spesifikasjoner 
og viskositet er i overens-
stemmelse med produsentens 
krav.

I tillegg til de hydraulikkoljene 
som er nevnt her har vi 
flere andre typer samt flere 
viskositeter av alle. Har du 
spesielle krav angående 
flytepunkt, viskositetsindeks eller 
andre egenskaper ved olja?  
Spør oss! Vi tar inn og lagerfører 
det våre kunder etterspør!
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Tutela T ZCS 160
Høykvalitets gearolje for 
gearkasser, også med karbonbasert 
synkronisering, i last- og varebiler.
SAE 80W90
API GL 4
ZF TE-ML 02H, 04B; 
IVECO 18-1807 Class MGM

Tutela T. Stargear FV 
Syntetisk høyteknologisk gearolje 
for synkroniserte manuelle 
gearkasser som arbeider under 
harde forhold med tunge laster og 
høy temperatur.
SAE 75W90
API GL 4
VW 505.50 ytelse

OLJER for manuelle gearkasser AKSELOLJER

Sjekk alltid at spesifikasjoner 
og viskositet er i overens-
stemmelse med produsentens 
krav.

Tutela T. ZC 90 GL 3 SAE 80W90 IVECO 18-1807 Class MG

Tutela T. ZCS 160 GL 4 SAE 80W90 ZF TE-ML 02H, 04B; IVECO 18-1807 Class MGM

Tutela T. Stargear F GL 4 SAE 75W90 MB-godkjenning 235.11; MAN 341 Type MB

Tutela T. Stargear FV GL 4 SAE 75W90 VW 505.50 ytelse

Tutela T. Gearlite GL 4 SAE 75W80 ZF TE-ML 02_section 1.3

Tutela T. FE Gear GL 4 SAE 75W80 ZF TE-ML 01L, 02L, 16K; IVECO 18-1807 Class 
MGS1; MAN 341 Type E3/Z4

Tutela T. ZC 75 Synth GL 5 SAE 75W80 Syntetbasert olje til gearkasser med eller uten 
differensialer. MIL-L-2105D ytelse.

Tutela T. Stargear HD GL 4 SAE 80W MB-Approval 235.5; ZF TE-ML 02B, 17A; MAN 341 
Type E2/Z2; MIL-L-2105D

Tutela T. Epyx GL 4 Plus SAE 80W90 Syntetbasert olje til gearkasser med og uten 
differensialer.

Tutela T. XT-D 540 GL 4 SAE 75W80 ZF TE-ML 01E, 02E, 16P; IVECO 18-1807 Class 
MGS2

Tutela T. Powergear4 GL 4 SAE 80W MS-10216; ZF TE-ML 03E, 05F, 17E ytelse; Volvo 
WB-101 ytelse, Allison C-4 ytelse, CAT TO-2 ytelse

Tutela T. Geartech GL 4 SAE 75W85 FIAT 9.55550-MZ3; Lotus referanse PE-00138

Tutela T. CS Speed SAE 75W FIAT 9.55550-SA1

Tutela T. Gearforce GL 4 SAE 75W FIAT 9.55550-MZ6

Tutela T. Experya GL 4 SAE 75W FIAT 9.55550-MZ2

Tutela T. XVI LD GL 4 SAE 75W80 FIAT 9.55550-MZ5

Tutela T. Technyx GL 4 SAE 75W85 FIAT 9.55550-MX3

Tutela T. Matryx GL4 
75W85

GL 4 SAE 75W85 FIAT 9.55550-MZ1

Tutela T. W90/M-DA GL 5 SAE 80W90 ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A; FIAT 9.55550-DA2; IVECO 
18-1805 class RAM1; MIL-L-2105D ytelse

Tutela T. W90LS GL 5 SAE 80W90 ZF TE-ML 05C, 12C, 21C; GTG LLP-008; MIL-L-2105D 
ytelse; Limited Slip

Arbor TRW 90 LS GL 5 SAE 80W90 MIL-L-2105 ytelse; Limited Slip

Tutela T. W140/M-DA GL 5 SAE 85W140 ZF TE-ML 16D, 21A; IVECO 18-1805 class RAM2; MIL-L-
2105D ytelse

Tutela T Stargear AX GL 5 SAE 85W90 MB-godkjenning 235.0; ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A; MAN 
342 Type M-1; Renault hvor API GL5 er anbefalt; VOITH 
3.325-339 ytelse; DAF ytelse; VOLVO 97310/97316 ytelse; 
MB 235.6 ytelse; MIL-L-2105D

Tutela T. Multiaxle GL 5 SAE 75W85 FIAT 9.55550-DA3

Tutela T. FE Axle GL 5 SAE 75W90 ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B;  
IVECO 18-1805 class RAS1

Tutela T. Stargear AX-ED GL 5/
MT-1

SAE 75W90 MB-godkjenning 235.8; Scania STO 1:0; SAE J2360; ZF 
TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B; MIL-PRF-2105E; 
Arvin Meritor 076-N; MAN 342 type E3/M3; MAN M 3343 
type-S ytelse; Mack OG-J ytelse; DAF ytelse; Renault note 
tech B0032/2 annex3 ytelse.

Tutela T. X-road GL 5/
MT-1

SAE 75W140 MS-8985, MIL-PRF-2105E; SAE J2360; Scania STO 2:0A; 
ZF TE-ML 05B, 07A, 12B, 16F, 19C, 21B; FIAT 9.55550-DA5; 
Arvin Meritor 076-M; Mack OG-J ytelse

Tutela T. Sport ZC 
Competition

GL 5 SAE 80W140 Helsyntetisk gearolje. Kun for racing.

Tutela T. Sport ZC Racing GL 5 SAE 75W80 Helsyntetisk gearolje for sekvensiell eller H gear.  
Kun for racing. Limited slip.

Oleobliz Gear S90-5 GL 5 SAE 75W90 Helsyntetisk gearolje.

Tutela T. CS Speed SAE 75W FIAT 9.55550-SA1

Tutela T. Gearforce GL 4 SAE 75W FIAT 9.55550-MZ6

Tutela T. Experya GL 4 SAE 75W FIAT 9.55550-MZ2

Tutela T. XVI LD GL 4 SAE 75W80 FIAT 9.55550-MZ5

Tutela T. Technyx GL 4 SAE 75W85 FIAT 9.55550-MX3

Tutela T. Matryx GL4 75W85 GL 4 SAE 75W85 FIAT 9.55550-MZ1

Tutela T. W90/M-DA
SAE 80W90
API GL 5
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A;  
FIAT 9.55550-DA2; 
IVECO 18-1805 class RAM1;  
MIL-L-2105D ytelse

Tutela T. W140/M-DA
SAE 85W140
API GL 5
ZF TE-ML 16D, 21A;  
IVECO 18-1805 class RAM2; 
MIL-L-2105D ytelse

Tutela T. W90LS
SAE 80W90
API GL 5
Limited Slip
ZF TE-ML 05C, 12C, 21C; GTG 
LLP-008; 
MIL-L-2105D ytelse

102005frto
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TUTELA T. GI/A
ATF til automatiske gearkasser og 
servostyringssystemer i biler og 
lastebiler og til hydrostatisk styring 
generelt.
Dexron IID; ZF TE-ML 04D, 14A; 
FIAT 9.55550-AG1; IVECO 18-1807 
class AG2; MAN 339 Type Z1/V1 
ytelse, type Z2/V2 ytelse; Voith 
55.6335.32 ytelse; 
CAT TO-2 ytelse; MB 236.1 ytelse, 
236.5 ytelse.

TUTELA T. GI/E
Syntetisk ATF til automatiske 
gearkasser og hydrauliske styre-
enheter, Avanserte additiver som 
gir ønsket viskositet både ved høye 
og lave temperaturer. Utmerkede 
rensende og dispergerende 
egenskaper.
Dexron IIIG; ZF TE-ML 04D, 14A, 
17C; FIAT 9.55550-AG2; IVECO 
18-1807 class AG3/III; MAN 339 
Type Z1/V1 ytelse, type Z2/V2 
ytelse; Voith 55.6335.32 (G607); 
Ford Mercon (M-011201); Allison 
C4 ytelse.

TUTELA T. ATF 90
Helsyntetisk ATF for automatiske 
gearkasser og hydrauliske systemer 
I lastebiler og busser under de mest 
ekstreme driftsforhold. Er godkjent 
for bruk i ZF Powershift ECOMAT 
gearkasser.
Dexron IIIH; ZF TE-ML 04D, 09, 
14B, 16L, 17C; IVECO 18-1807 
class AG3/I; MAN 339 Type Z2/V2 
ytelse; Voith 55.6336 ytelse;CAT 
TO-2 ytelse; Allison C4 ytelse.

TUTELA T.FORCE4
ATF+4; MS-9602; FIAT 9.55550-
AV4.

TUTELA T. STARFLUID 7S
MB-godkjenning 236.14

TUTELA T. AS8
ZF TE-ML 11; FIAT 9.55550-AV5

TUTELA T. GI/V
JWS 3309; Toyota T-IV ytelse; FIAT 
9.55550-AV1.

TUTELA T. GI/VI
AW-1; FIAT 9.55550-AV2

TUTELA T. ATF 6K
Allison TES 295 ytelse; IVECO 18-
1807 class AG3/IV

TUTELA T. CVT NG
FIAT 9.5555-AG4

AMBRA HYDROPOWER
Type A, Suffix A; NH 540B; Allison 
C4; SAE 10W

AKCELA ATF
Dexron IID ytelse

AKCELA XHD
Dexron III; ZF TE-ML 02F, 03D, 
14A; SAE 10W

AUTOMATGEAROLJER MOTORSYKKEL essensen av to hjuls (n)ytelse!

Sjekk alltid at spesifikasjoner 
og viskositet er i overens-
stemmelse med produsentens 
krav.

SYNTIUM MOTO 4SP 
SAE 10W50
API SJ, JASO MA-MA2
Helsyntetisk motorolje for 
ekstreme og krevende forhold. 
Velegnet for racing og høye 
omgivelses- og driftstemperaturer. 
Gir maksimal beskyttelse av 
motoren.

SYNTIUM MOTO 4SP 
SAE 5W40
API SL, JASO MA-MA2
Helsyntetisk motorolje, spesielt 
velegnet for året rundt kjøring. 
Viskositeten gir lett start ved lave 
temperaturer. Velegnet både for 
racing og bytrafikk med mye start 
og stopp

SYNTIUM MOTO 4FE 
SAE 10W30
API SJ, JASO MA
Syntetbasert motorolje for 
motorsykler, scootere og ATV.

SYNTIUM MOTO 4SX 
SAE 10W40
API SL, JASO MA-MA2
Syntetbasert motorolje som passer 
for de aller motorsykler, scootere 
og ATV av alle størrelser fra de aller 
fleste produsenter.

SYNTIUM MOTO 4SX 
SAE 15W50
API SL, JASO MA
Syntetbasert motorolje for de aller 
fleste motorsykler og scootere 
i alle størrelser og fra de aller 
fleste produsenter. Gir maksimal 
beskyttelse.

SYNTIUM MOTO 2SP
API TC, ISO-L-EGD, JASO FD
Helsyntetisk 2-taksolje for de mest 
krevende og ekstreme forhold.
Egnet for både racing og bykjøring 
med mye start og stopp.
Velegnet for både automatisk 
smøresystem og innblanding i 
bensintanken.

102005laru
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NOEN TOMMELFINGERREGLER  
NÅR DET GJELDER FETT

Vibrasjoner    
Velg et kompleksfett

Fuktige omgivelser  
Aluminiumkompleks- og 
Kalsiumfett er meget 
vannbestandige

Høy temperatur  
Kompleksfett, tykk/syntetisk 
baseolje, smør ofte!

Lav temperatur  
Tynn/syntetisk baseolje

Høyt turtall    
Tynn baseolje

Lavt turtall    
Tykk baseolje

For å kunne gi deg fornuftige 
råd ved valg av fett må vi vite: 
hva slags lager, turtall, lagerets 
størrelse (innvendig og utvendig 
diameter) samt arbeids- og 
omgivelses-temperatur.

PETRONAS

PLI Grease Li EP2
NLGI 2, DIN: KP2K-30, ISO-L-XC(F)
CHB2
Litiumforsåpet fett med høytrykks 
(EP) additiver. Universalfett for 
nåle- rulle- og glidelager samt 
smøring av bolter og sleider. 
Brukstemperatur -30°C til +130°C. 
Baseoljeviskositet: 190 cSt@40°C
Kan også leveres i NLGI 1 & 3.

PLI Grease LiX EP 2/170
NLGI 2, DIN 51502: KP2K-30,  
ISO 6743: ISO-L-XCCEB2
Litiumkompleks forsåpet fett 
med høytrykks (EP) additiver. 
Universalfett for nåle- rulle- og 
glidelager samt smøring av bolter 
og sleider. 
Brukstemperatur -25°C til +140°C. 
Kort tids temperaturtopp max. 220°C.
Baseoljeviskositet: 170 cSt@40°C
Kan også leveres med andre 
baseoljeviskositeter og syntetisk 
baseolje.

PLI Grease Li EP0
NLGI 0, DIN: KP0K-30, ISO-L-XC(F)
CIB0
Litiumforsåpet fett med høytrykks 
(EP) additiver. Universalfett for 
nåle- rulle- og glidelager samt 
smøring av bolter og sleider. 
Brukstemperatur -30°C til +130°C. 
Baseoljeviskositet: 170 cSt@40°C
 » MB 265.1
 » Volvo Std 1277.2 (97720)
 » MAN 284 Li-H 2
 » Proven performance i Scania 

trucks

PLI Grease Li EP00
NLGI 00, DIN: KP00G-30,  
ISO-L-XC(F)BIB00
Litiumforsåpet fett med høytrykks 
(EP) additiver. Universalfett for 
nåle- rulle- og glidelager samt 
smøring av bolter og sleider. 
Brukstemperatur -30°C til +130°C. 
Baseoljeviskositet: 190 cSt@40°C

ARBOR MP Extra NLGI2
NLGI 2
Litium-Kalsium forsåpet 
universalfett for generell 
smøring av traktorer, anleggs- 
og landbruksmaskiner. Meget 
vannbestandig.

TUTELA G. MRM 2
NLGI 2, IVECO 18-1810 class II
Litiumforsåpet fett med tilsetning 
av molybdendisulfid MoS2 som gir 
høytrykks (EP) egenskaper.

KB

KB KALSIUM 800 EP2
NLGI 2, DIN 51502: KP2K-20, ISO 
6743-9:1987: ISO-L-XBCIB2
Kalsiumforsåpet med meget tykk 
baseolje for ekstreme belastninger. 
Meget vannbestandig og klebrig. 
For anleggsvirksomhet, landbruk, 
skogbruk og dekksutstyr.

KB LITIUM 200 +3% MOLY
NLGI 2, DIN 51502: KPF2K-30, ISO 
6743: ISO-L-XCCIB2
Litiumforsåpet smørefett forsterket 
med 3 % Molybdendisulfid.
Ikke egnet for kulelagere.

KB LITPLEX 215 EP2,5
NLGI 2,5, DIN 51 502: KP2,5N-30, 
ISO 6743: ISO-L-XCDIB2,5
Litium kompleks fortykket fett med 
mineralsk baseolje tilsatt additiver 
mot oksidasjon, korrosjon samt 
høytrykks/antislitasje additiver. 
Et mekanisk stabilt universalfett. 
Velegnet som hjullagerfett.

Millers

SYNPLEX 2175 HT
NLGI 2
Hvis du har mange forskjellige 
smørebehov, og kun vil ha ett fett; 
Da er det dette du skal ha!
Helsyntetisk litiumkompleks-
forsåpet universalfett med 
høytrykks (EP) egenskaper for 
smøring av nåle- og kulelagre 
samt bolter og sleider. Syntetisk 
baseolje gjør dette til et meget 
godt alternativ både sommer 
og vinter. Fungerer utmerket i 
sentralsmøreanlegg beregnet for 
NLGI2 fett selv når det er -30ºC! 
God vannbestandighet. Velegnet 
for forlengede skiftintervaller. 
Brukstemperatur: -50ºC til 150ºC.

MILLERGREASE HP2
Kalsiumsulfonatkompleks fortykket 
smørefett med utvalgte baseoljer. 
Meget motstansdyktig mot 
saltvannsutvasking og kjemisk 
aggressive omgivelser.
Meget god ytelse ved store 
belastninger.
Brukstemperatur: -30°C til 180°C.
Baseoljeviskositet 100 cSt @ 40°C.

CA HAMMER GREASE
Klebrig delsyntetisk smørefett 
med 20% innhold av faste 
smøremidler i form av kobbergrafitt 
og aluminium. Til smøring av 
luftopererte hammere og liknende 
utstyr i bergverk og pukkverk.
Tåler ekstremt høye temperaturer. 
Oljen vil fordampe, men det høye 
innholdet av faste smøremidler vil 
fortsette å gi tilstrekkelig smøring.

MILLERGREASE PBL  
(Pin and Bearing Lubricant)
Smørefett for svingskiver.
Litiumfortykket fett for ekstremt 
belastede applikasjoner der 
klebrighet, motstand mot 
slagbelastninger og god 
korrosjons beskyttelse er nødvendig.
Ikke for rulle- og kulelagre.

SMØREFETT

det er ikke ett fett hvilket fett du bruker!

102005laru
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Frostvæske
BS 6580, farge blå
Se datablad for spesifikasjoner.
Frostvæske er en etylenglykol 
basert frostvæske som er formulert 
for å dekke de aller fleste behov i 
bensin-, LPG- og diesel-motorer. 
Inneholder ikke nitritt, aminer eller 
fosfat.
Anbefales brukt hele året i et 
blandingsforhold på 50 %, gir 
frostbeskyttelse ned til -37ºC. 
Bør byttes hvert 2. år

Frostvæske Ultra
G48, farge blågrønn
Godkjent av mange motorprodusenter, 
se datablad for spesifikasjoner.
Frostvæske Ultra er en etylenglykol 
basert frostvæske som er formulert 
for å dekke de aller fleste behov i 
bensin-, LPG- og diesel-motorer. 
Inneholder ikke nitritt, aminer eller 
fosfat.
Anbefales brukt hele året i et 
blandingsforhold på 50 %, gir 
frostbeskyttelse ned til -37ºC. 
Under normale bruksforhold har 
Frostvæske Ultra en levetid på 
minst 3 år eller 60 000 km.

Frostvæske LL Premium
G30, farge rød/orange fluoriserende
Se datablad for spesifikasjoner.
Frostvæske LL Premium er en 
etylenglykol basert frostvæske som 
er formulert for å dekke de aller 
fleste behov i bensin-, LPG- og 
diesel-motorer. Inneholder ikke 
nitritt, aminer eller fosfat.
Under normale bruksforhold har 

Frostvæske LL Premium en levetid 
på minst 5 år eller minst 250.000 km.

Petronas Antifreeze HT
ASTM D 3306, D 4985, D 6210;  
BS 6580
Si-OAT teknologi basert frost-
væske, inneholder ikke nitritt, 
aminer eller fosfat.
Ytelsesnivå: 
 » TL 774 G
 » CES 14603
 » MAN 324 type Si-OAT
 » MB-godkjenning 325.5

Petronas Antifreeze HT er 
kompatibel med konvensjonelle 
frostvæsker med og uten silikat.
Kompatibel for bruk i kjøretøy som 
tidligere har brukt:
 » MAN 324 Type NF
 » MAN 324 Type SNF
 » VW TL 774 C/F/J

PARAFLU HT
ASTM D 6210 Type 1-FF
Anbefalt av IVECO Buss
Monoetylenglykolbasert frostvæske 
med OAT baserte additiver. 
Farge gul.

PARAFLU 11 Bitrex
CUNA NC 956-16, FIAT 9.55523, 
ASTM D 3306 Type1, ASTM D 
6210 Type 1-FF, IVECO 18-1830, 
Chrysler MS 7170
Frostvæske basert på etylenglykol 
og korrosjonsinhibitorer.
Farge blågrønn.

PARAFLU 11 Ecotech
ASTM D 3306 Type 2

Frostvæskekonsentrat basert på 
propylenglykol med korrosjons-
inhibitorer. 
Anbefales brukt hele året i et 
blandingsforhold på 50 volum%, gir 
frostbeskyttelse ned til -38ºC. 

Vindusspylervæske
Ferdigblandet vindusspylevæske 
med frysepunkt lavere enn 
-15ºC. Meget gode rengjørende 
egenskaper.
Leveres vanlig og med sitronduft.

Vindusspylervæske konsentrat
Konsentrert vindusspylevæske 
blandes med vann 1:3-1:10 
avhengig av ønsket frostsikkerhet. 
Meget gode rengjørende egen-
skaper. Brukes også som ekstra 
frostbeskyttelse i ferdigblandet 
spylevæske i kuldeperioder.

KJEMIPRODUKTER

White Spirit
Lavaromat White Spirit for bruk 
som løsemiddel i maling, lakk og 
beis samt rengjøring av pensler, 
ruller, sprøyter og annet maleutstyr.
Avfettingsmiddel, men brukes også 
i noen delevaskere.

Dirtex håndrens
Håndrens som benyttes til fjerning 
av maling fett, olje og annen smuss 
fra hendene. Brukes når det er 
behov for et mer effektivt middel 
enn vanlig håndsåpe. 
Frisk sitronduft.

FROSTVÆSKER DIVERSE

TUTELA T. GI/R
Helsyntetisk hydraulisk olje for 
integrerte hydrauliske systemer 
i biler, lastebiler og traktorer. 
Brukes til servostyringer, brems- 
og clutchkontroll, nivåjustering, 
støtdempere og fjæringssystemer, 
ABS/ASR/ASC systemer, 
sentrallåssystemer, etc. 
For: Audi/VW, BMW, Deutz, Fendt, 
Peugeot, Volvo, Saab, Mercedes. 
Sjekk datablad for nærmere 
spesifikasjoner.

TUTELA LHM
Hydraulisk olje spesielt utviklet for 
PSA kjøretøy, Citroën, (Peugeot).
Brukes til brems- og clutchkontroll, 
nivåjustering, støtdempere og 
fjæringssystemer.
Møter PSA spesifikasjoner.

TUTELA Brake Fluid DOT  5.1
FMVSS Nº 116 – DOT 5.1; SAE J 
1703; SAE J 1704; ISO 4925 Klasse 
5-1; ENSAYOS INTA – UNE 26-
109-88.
Syntetisk bremsevæske med høyt 
kokepunkt for bremsesystemet i de 
aller fleste biler. 
Bremsevæske er meget 
hygroskopisk og bør byttes hvert 
annet år.

TUTELA Brake Fluid TOP 4
FMVSS Nº 116 – DOT4; SAE J 
1703; SAE J 1704; ISO 4925 Klasse 
4; CUNA NC 956-01; ENSAYOS 
INTA – UNE 26-19-88.
FIAT 9.55597; Lotus reference  
PE-00139
Syntetisk bremsevæske med høyt 
kokepunkt for bremsesystemet i de 
aller fleste biler. 
Bremsevæske er meget 
hygroskopisk og bør byttes hvert 
annet år.
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 BEST MULIG RESULTAT MED HØYTRYKK
 » Flater som skal vaskes bør være tørre. 

Hvis flatene er våte, må konsentrasjonen 
av vaskemidlet økes. Helt opp til dobbel 
konsentrasjon i forhold til det som er 
angitt i bruksanvisningen. 

 » Påfør vaskeløsningen nedenfra og 
oppover på flatene som skal rengjøres, 
og sørg for at alle deler av det som skal 
vaskes blir dekket (fuktet).

 » La vaskemidlet virke i 2-5 minutter.  
På våte flater må virketiden økes.

 » La aldri vaskemidlet tørke opp.  
Det kan gi skjolder som er vanskelig  
å fjerne.

 » Skyll med rent vann og høytrykk 
systematisk nedenfra og oppover.  
Dette er meget viktig for et godt resultat. 
Bruk helst en dyse som gir vifteformet 
stråle på 20-30 opptil 50°. Gå så nær med 
strålen som praktisk mulig. Dette sikrer 
en fullstendig fjerning av smusset og 
vaskemidlet.

SUNCLEAN TIX SPESIAL
En glansende alkalisk mikro-
emulsjon basert på biologisk 
nedbrytbare tensider, alifatiske 
løsemiddel, kompleksdanner og vann.
DOSERING
Bør brukes konsentrert,  
kan utblandes 1:1 i vann.
TEKNISKE DATA
pH – 9.5
Svak lukt
Klar gul væske
HELSE / MILJØDATA
Xi, irriterende

SUNCLEAN TIX KRAFT
En forsterket utgave av Tix Spesial 
(se over). Alkalisk tyktflytende 
vaske- og avfettingsmiddel basert 
på biologisk nedbrytbare tensider. 
Tilsatt alifatiske løsemiddel, 
kompleksdanner og vann.

DOSERING
Kan brukes konsentrert, alternativt 
utblandes mellom 1:1 og 
1:10 avhengig av type smuss, 
vanntemperatur etc.
TEKNISKE DATA
pH – 9.8
Moderat lukt
Klar væske
HELSE / MILJØDATA
Xi, irriterende

SUNCLEAN TIX SUPER
En kraftig formel som gir bedre 
effekt utblandet i vann. Produktet 
er basert på biologisk nedbrytbare 
tensider, alifatiske løsemiddel, 
kompleksdanner og vann.
DOSERING
Vaskeautomater og  
manuell rengjøring:
1:30, 1:50
Forvask bil og grov smuss
1:6, 1:10
TEKNISKE DATA
pH – 12.0
Moderat lukt
Klar gul væske
HELSE / MILJØDATA
Xi, irriterende

SUNCLEAN MILJØ SPESIAL
En spesiell aktiv glansende 
formel som gir ekstra vaskekraft 
til vaskelige smussdannelser. 
Inneholder biologisk nedbrytbare 
tensider, små mengder silikat, 
kompleksdanner og vann. 
Løsemiddelfri. Må blandes!
DOSERING
Bilvaskemaskiner: 1:40, 1:50
Lavtrykksprøyte: 1:10, 1:20

Manuell vask: 1 dl. Til 10 liter vann
TEKNISKE DATA
pH – 12.0 
Svak lukt
Klar gul væske
HELSE / MILJØDATA
Xi, irriterende

SUNCLEAN MILJØ KRAFT
Et alkalisk vaske- og avfettings-
middel. Inneholder biologisk 
nedbrytbare glansgivende tensider 
og små mengder alifatiske løsemidler.
DOSERING
Bilvaskemaskiner: Forvask 1:6, 1:10
Høytrykksmaskiner: 1:5, 1:15
Motorvask, kapeller: 1:4, 1:10
TEKNISKE DATA
pH – 11.0
Svak lukt
Klar svak gul væske
HELSE / MILJØDATA
Xi, irriterende

SUNCLEAN MILJØ SUPER
Har en spesiell aktiv formel for bruk 
i børstevaskemaskiner. Inneholder 
biologisk nedbrytbare glansgivende 
tensider som holder børstene rene 
i bilvaskemaskiner.
DOSERING
Bilvaskemaskiner: Konsentratet 
utblandes automatisk i maskinen.
Lavtrykksprøyte: 1:10, 1:50
Manuell vask: 1 dl. Til 10 liter vann
TEKNISKE DATA
pH – 12.8
Svak lukt
Klar gul væske
HELSE / MILJØDATA
Xi, irriterende

BILSHAMPO

AUTOSHAMPO SKUM
En effektiv shampo for bilrengjøring.  
Inneholder biologisk nedbrytbare 
glansgivende tensider.
DOSERING
Vanlig smuss: 1:50, 1:200
Tyngre smuss: 1:10, 1:20
TEKNISKE DATA
pH – 10.8
Frisk lukt
Lys klar væske
HELSE / MILJØDATA
Ikke merkepliktig produkt

AUTOSHAMPO M/ SITRON
En spesiell aktiv formel som gir 
ekstra vaskekraft. Inneholder 
biologisk nedbrytbare glansgivende 
tensider og små mengder silikat, 
fosfat og vann.
DOSERING
Vanlig smuss: 1:100
Tyngre smuss: 1:50
TEKNISKE DATA
pH – ca. 10 
Frisk lukt av sitron
Svak gul væske
HELSE / MILJØDATA
Xi, irriterende

SPESIALVASK

SUNCLEAN UNIVERSAL K-70
Et ekstra kraftig sterk alkalisk 
vaskemiddel for de mest ekstreme 
smussdannelser i industrien, 
landbruk, fiskeindustrien og 
beslektet industri. Brukes 
gjerne i kombinasjon med 

AQUA-SIL 100 for desinfisering 
av produksjonsutstyr og 
transportmateriell.
DOSERING
Vanlig smuss: 1:50, 1:200
Grov smuss: 1:10, 1:20
TEKNISKE DATA
pH – 13.2 
Svak lukt
Lys klar væske.
HELSE / MILJØDATA
C, etsende

SUNCLEAN AQUA-SIL 100
Et kraftig bakterie- og sopp-
drepende alkalisk desinfiserende 
rengjøringsmiddel.
DOSERING
Høytrykksaggregat: 1:10 injiseres.
Manuell / lavtrykkspåføring: 1:50
TEKNISKE DATA
pH – 12.0
Svak lukt
Klar gul væske.
HELSE / MILJØDATA
Xi, irriterende

SUNCLEAN MASTER-RENS
Et surt vaske- og rensemiddel for 
rengjøring og fjerning av metall-
oksider, rust, sot, bremsestøv, 
sementsøl, rustrenner på båter.
DOSERING
Bør brukes konsentrert til ekstreme 
forurensninger. Kan utblandes 1:3, 
1:5 til bremsestøv og lettere smuss.
TEKNISKE DATA
pH – ca. 1 
Syrlig lukt.
Lys klar væske.
HELSE / MILJØDATA
C, etsende

SUNCLEAN 70
Petroleumsbasert kaldavfetting 
for motorer, motordeler, verktøy 
og lignende i rensebad m/kost og 
sprøyte.
Varmvannspyling 80-100°C 
injiseres produktet for avvoksing 
nye biler og varmavfetting i 
høytrykksvasker.
DOSERING
Delevask: Brukes konsentrert i 
rensebad.
Avvoksing nye biler: 2-5 % injiseres.
TEKNISKE DATA
Flammepunkt: 65°C
Svak petroleumslukt.
Ikke vannløselig.
Klar væske.
HELSE / MILJØDATA
Xn, helseskadelig.

SUNCLEAN SPYLSIL SPESIAL
Et kraftig avfettingsmiddel basert 
på en blanding av alifatiske og 
aromatiske hydrokarboner tilsatt 
biologisk nedbrytbar emulgator. 
Ypperlig til kaldavfetting: 
Asfaltflekker, olje, fett, veisalt og 
andre tyngre smussdannelser.
DOSERING
Kan ikke blandes i vann, vaskeflate 
må være tørr. Brukes konsentrert.
TEKNISKE DATA
Flammepunkt: 65°C
Karakteristisk lukt.
Klar væske.
HELSE / MILJØDATA
Xn, helseskadelig.

VASKEKJEMI DIVERSE

Vi tilbyr en rekke vaske-
kjemikalier for forskjellige 
typer bruk. I tillegg til 
produkter som presenteres  
her kan vi tilby det meste.  
Spør oss gjerne hvis du trenger 
noe spesielt. Produktene 
er norskprodusert og 
tilfredsstiller kravene til 
vaske- og avfettingsmidler 
i forskrifter om utslipp av 
oljeholdig avløpsvann og om 
bruk og merking av vaske- og 
avfettingsmidler.
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Gearoljer

PLI Gear MEP
Lagervare: ISO VG 100, 150, 220, 
320, 460, 680
Bestillingsvare: ISO VG 68 & 1000
• DIN 51517 Part III; AGMA 9005-
E02; David Brown S1.53.101; •Fives 
Cincinnati Machine Gear; • GM LS 
2 EP Gear Oil; • ISO 12925-1 CKC/
CKD; •U.S. Steel 224
Industrigirolje med høytrykks (EP) 
tilsetninger. For bruk i enheter med 
rettskårne og koniske (hypoide) 
drev samt skrue- og snekkedrev. 
Gode vann- og luftutskillende 
egenskaper samt god filtrerbarhet.

PLI Gear Syn PAO
Lagervare ISO VG 220.   
Bestillingsvare: ISO VG 150, 320, 
460, 680.
DIN 51517 part III; AGMA 9005-
EOO2; US Steel 224
Syntetisk industrigirolje. 
Sammenliknet med mineralsk olje 
gir PLI Gear Syn PAO lengre levetid, 
mindre energitap i transmisjonen, 
lavere oljetemperatur og tåler 
høyere driftstemperaturer.  
Blandbar med mineralske giroljer.

Vi kan også levere PAG-baserte og 
næringsmiddelgodkjente giroljer.

Trykkluftverktøy

PLI ATO
Lagervare: ISO VG 46, 100, 150.
Bestillingsvare: ISO VG 32, 220.
ISO 6743-11 Type PAC & PBC
Luftverktøyolje for fjellboreutstyr 
og annet luftdrevet verktøy. Både 
for slag og roterende verktøy.
God korrosjonsbeskyttelse og 
skumdemping. Gode smøre-
egenskaper både ved stål mot stål 
og stål mot bronse.

Luftkompressoroljer

PLI Compressor A M2
ISO VG 32, 46, 68, 100
Mineralsk basert olje for de fleste 
kompressorer, både stempel-, 
skrue- og sentrifugalkompressorer.
DIN 51506 VDL

PLI Compressor A Syn PAO
Lagervare: ISO VG 46
Bestillingsvare: ISO VG 32, 68, 
100, 150
Helsyntetisk kompressorolje for 
praktisk talt alle skruekompressorer. 
Gir mulighet for forlengede 
skiftintervaller inntil 8000 timer selv 
ved temperaturer opp mot 120 °C
PLI Compressor A Syn PAO er 
kompatibel med mineralske oljer.
ISO 6743-3: DAB & DAJ  

Vi kan også levere PAG og POE 
baserte luftkompressoroljer med 
muligheter for ekstremt lange 
skiftintervaller.

Kjølekompressoroljer

SUNISO SL serien ISO VG 22, 32, 
46, 68, 100, 170, 220
Syntetisk esterbasert smøremiddel 
for kjølemaskiner som bruker 
alternative kjølemedium som 
R-134a, og de fleste andre klor-
frie HFC kjølemedier, selv ved 
ekstremt lave temperaturer. 
Utmerket smøreevne, stabilitet og 
korrosjonsbeskyttelse.

SUNISO GS serien ISO VG 30 
(3 GS), 43 (3,5 GS), 55 (4 GS)
Høykvalitets smøreolje for 
kjølekompressorer som bruker 
tradisjonelle kjølemedier. Meget 
stabil og tilnærmet voksfri.

Suniso G ISO VG 68 (4,5 G) & 
100 (5 G)
Høykvalitets smøreolje for 
kjølekompressorer som bruker 
tradisjonelle kjølemedier.
Meget stabil og tilnærmet voksfri.

SUNISO 4 SA ISO VG 57
Paraffinsk smøreolje for kjøle-
kompressorer som bruker 
ammoniakk som kjølemedium.   

Sunice A68 ISO VG 68
Høyraffinert delsyntetisk smøre-
middel spesielt beregnet på 
kjølekompressorer der det brukes 
amoniakk som kjølemedium. 
Inneholder additiver som gir meget 
gode egenskaper mot oksidasjon 
og korrosjon, senker flytepunktet 

og hindrer skumdannelse.
Kjemisk inert.
NSF- godkjennelse for bruk i 
matvareindustri.

Vekselolje

PLI Slideway ISO VG 32 & 68
Klebrig vangeolje for horisontale og 
vertikale styrevanger. Gir utmerket 
friksjonskontroll. Forhindrer “stick 
slip” fenomenet og gir jevne 
bevegelser. Tåler store belastninger.

Hvitoljer

PLI White Oil P
ISO VG 15 & 68.
Hvitolje for medisinsk, farmasøytisk, 
kosmetisk og veterinær bruk. Kan 
også brukes som prosessolje samt 
i næringsmiddelindustrien som 
smøremiddel.
Møter krav i all Farmakopé, samt 
FDA Regulations CFR 178.828 og 
178.3620(a)

Metallbearbeiding

PLI Mecafluid S 11 Eco
Biostabil helsyntetisk kjølevæske for 
slipeprosesser. Kan gi misfarging 
på kobber og kobberlegeringer. 
Hindrer effektivt bakterie- og 
soppvekst samt korrosjon.
Bruksløsning: 1 - 2,5 %. Både for 
ferro- og ikke ferrolegeringer.

PLI Mecafluid SS 37 Eco
Biostabil delsyntetisk emulgerende 
kjølevæske for sponfraskillende 
bearbeiding som fresing, dreiing og 
boring. Velegnet til ferro- og ikke 
ferrolegeringer, rustfrie legeringer, 
støpejern og aluminium. Hindrer 
effektivt bakterie- og soppvekst 
samt korrosjon. Bruksløsning 5%.

Formoljer

KB EXTRAMOULD LA08
Er en formolje sammensatt av 
spesialraffinerte mineraloljer og 
vegetabilske oljer som gir meget 
lave aromatverdier. Inneholder ikke 
løsemidler. ExtraMould LA08 gjør 
at formene slipper meget lett, og 
gir jevne porefrie støpeflater. Kan 
meget vel også brukes i fórede 
former. (Gummi, neopren, etc.)
Meget økonomisk i bruk, 25-60 m2/L.

INDUSTRIOLJER

Industrioljer er så mangt, 
og vi har bare tatt med de vi 
lagerfører i Norge her. Men om 
det er noe du trenger som du 
ikke finner i katalogen, spør 
oss! 

Vi har utvalg i syntetiske 
giroljer, varmeoverføringsoljer, 
prosessoljer, kjølekompressorer-
oljer samt smøremidler 
for tekstilindustri og oljer 
godkjent for næringsmiddel-
industri. 

Vi har et vesentlig større 
utvalg enn det som er vist her. 
Ta gjerne kontakt med oss!

Sjekk alltid produktdatabladet 
og vurder opplysningene der 
opp mot ønsket bruk!

www.pli-petronas.com/
products/industrial-lubricants
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Å velge riktig fett
Å velge riktig fett krever kunnskap 
om hvordan fett er bygd opp, 
hvordan det fungerer og for-
holdene det skal brukes under. 
Som kunde ønsker du et smørefett 
som gjør at du unngår kostbare 
havarier med påfølgende 
driftsstopp og produksjonstap.
Vi i Keddell & Bommen AS, 
sammen med våre leverandørers 
tekniske avdelinger, har ekspertisen 
for å velge riktig. Og denne 
kunnskapen deler vi gjerne med 
våre kunder. Vi har selvsagt også 
produktene du trenger.

Men først litt grunnleggende 
kunnskap om smørefett!
Hva er smørefett?
ASTM’s definisjon er: «Et fast til 
halvflytende produkt bestående av 
et fortykningsmiddel og et flytende 
smøremiddel, ofte tilsatt andre 
ingredienser (additiver) som gir 
ønskede egenskaper.»

Smørefettets oppgaver
 » Redusere friksjon og deri-

gjennom minimere slitasje og 
energiforbruk.

 » Tette, så forurensninger og 
vann ikke kan trenge inn i 
smørestedet.

 » Holde seg på plass på 
smørestedet i hele smøre-
intervallets lengde.

 » Tåle de belastninger det blir 
utsatt for på smørestedet i hele 
smøreintervallets lengde.

 » Være forenlig med de 
materialer det kommer i 
kontakt med på smørestedet.

 » Beskytte mot korrosjon.

Hva består et smørefett av?
 » Baseolje   ca. 80-90%
 » Fortykningsmiddel ca. 10%
 » Additiver  ca. 5%

Baseoljer
Baseoljen har mye å si for smøre-
fettets ytelse, og mineralske 
baseoljer med forskjellig viskositet 
(tykkelse) er mest vanlig.
Ved å bruke syntetiske baseoljer 
kan man gi fettet bedre egen-
skaper som at det fungerer ved 
høyere og lavere temperatur, 

lengre smøreintervaller, lavere 
energiforbruk etc. Mest vanlige 
syntetiske baseoljen er PAO.
Fett til næringsmiddelindustrien 
krever spesielle baseoljer.
Viktig å være oppmerksom på at 
ikke alle fett er blandbare på grunn 
av forskjellige baseoljer.

Fortykningsmidler
Fortykningsmiddelet fungerer 
nærmest som en svamp som 
suger opp olja, og gir fra seg 
denne etter hvert. Det aller meste 
av verdens smørefett er Litium 
basert, ca. 70%. Det finnes en rekke 
forskjellige fortykningsmidler som 
har forskjellige egenskaper. Og 
igjen, ikke alle fett er blandbare, 
man må også ta hensyn til 
fortykningsmiddelet.

Additiver
Additiver er tilsetninger som 
blandes i oljen for å tilføre egen-
skaper til smørefettet som vi ikke 
får ved bare å bruke baseolje og 
fortykningsmiddel.
 » Korrosjonshindrende additiver, 

beskytter mot korrosjon.
 » Antioksidanter, reduserer 

nedbrytingen av fettet og øker 
smørefettets levetid.

 » EP – eksteme pressure 
forhindrer sveising/skjæring 
ved meget høy belastning og 
slag/sjokkbelastninger.

 » AW – anti wear øker fettets 
bæreevne og reduserer slitasje.

 » Faste smøremidler – brukes 
særlig ved store belastninger 
og lav relativ hastighet for å 
redusere friksjon/slitasje

 » Tackifiers – gjør fettet klebrig 
så det fester seg godt til 
metallflatene det skal beskytte

 » Aktivatorer – brukes til å 
aktivisere og stabilisere 
strukturen i fettet

 » Farge – har ingen funksjon. 
Det finnes ingen regler for 
fargekoding av fett. Man av 
en eller annen grunn vil noen 
kunder ha rødt, blått eller grønt 
fett.

Konsistens på smørefettet – NLGI
Den vanligste testen av smørefett 
er en penetrasjonstest som gir 
et uttrykk for hvor fast fettet er. 

Her fylles en hylse med preparert 
fett, og så slippes en kon med 
gitt form, vekt og fallhøyde ned i 
fettet. Avhengig av hvor dypt konen 
synker får man et uttrykk for fettets 
fasthet. Dette gir da fettets NLGI-
nummer.

000 flytende
00 halvflytende
0 tregtflytende
1 meget mykt
2 mykt
3 fast
4 meget fast
5 halvhardt
6 hardt 

NLGI 2 er den absolutt vanligste 
fastheten på fett. 
De flytende fettene brukes gjerne 
i sentralsmøreanlegg, noen 
gearkasser og sverdsmøring på 
nyere hogstmaskiner.
NLGI 3 brukes gjerne ved kraftige 
vibrasjoner.
NLGI 4, 5 & 6 er svært lite i bruk.
Noen fett defineres også i 
halvgrader, særlig 1,5 og 2,5 for 
spesielle applikasjoner.

Egenskaper
DIN og ISO klassifisering
Disse klassifiseringene sier en del 
om fettet; som konsistens, EP og 
øvre og nedre temperaturgrense. 
De sier ikke imidlertid ikke noe om 
baseolje og fortykningsmiddel, så 
to fett med samme klassifisering er 
ikke nødvendigvis blandbare. Det 
er også derfor viktig å kontrollere at 
fettet faktisk egner seg for tiltenkt bruk.

Brukstemperatur
Dette er det temperaturområdet 
vil fungere bra i. Det er også ofte 
oppgitt en temperatur for en 
kortvarig belastning. Men husk 
at når man kommer høyt opp i 
temperatur må man smøre oftere!

Dråpepunkt
Er temperaturen der fettet 
begynner å “gå i stykker”, fortyknings - 
middelet mister evnen til å holde 
på olja og fettet skiller ut olje. 
Leirebaserte fett har ikke dråpe-
punkt, men olja vil fordampe og 
igjen er det en slipepasta.

OM SMØREFETT

PVC presenninger
PVC belagt nylonduk, 540 gram/m2, 
mørk grønn, sveisbar. 
Maljer med ca. 1 meters avstand.
STØRRELSER
3x5, 4x6, 5x7, 6x8, 6x10, 8x10

Superarmerte presenninger
Plastduk armert med polyetylenvev. 
180 gram/m2, leveres i mørk grønn 
og hvit, maljer med ca. 1 meters 
avstand.
STØRRELSER
3x5, 4x6, 5x7, 6x8, 6x10, 8x12

Lettpresenninger
Plastduk armert med polyetylenvev. 
Ca. 115 gram/m2, leveres i mørk 
grønn og hvit, maljer med ca. 1 
meters avstand.
STØRRELSER
2,5x3,6, 3x5, 3,6x5,4, 4x6, 5,4x7,2, 
6x8, 6x10, 7,2x12, 10x10
Leveres også på rull, da uten maljer:
4x25, 2x50

Stillasjenett
Plastnett, finvevd, slipper luft 
gjennom, 70 gram/m2

Størrelse: 3x20 meter.
Leveres i grønt og rødt.

Stillasjeduk
Grovarmert plastduk med 
forsterkningsrender for feste 
i stillaset. Klar plast med hvit 
armering, gir god lysgjennomgang.
180 gram/m2.
STØRRELSE
3,20x20 meter
Festestrikker for festing av duken til 
stillaset leveres i kartonger á 1000 stk.

PRESENNINGER skikkelig kvalitet til fornuftige priser!

Presenninger kan leveres i 
andre størrelser, kvaliteter  
og farger.  
Ring oss og spør om antall  
og leveringstid på det DU 
trenger!

Kan også leveres med logo.

Spesialbestillinger vil være 
avhengig av et forholdsvis  
stort volum.



26 27 

Kobberkorrosjon
Gir et uttrykk for fettets evne 
til å beskytte gule metaller mot 
okorrosjon. En polert kobber-
stripe utsettes for fettet i en 
gitt temperatur og en gitt tid. 
Man bruker deretter en mal på 
fargeforandringen som et uttrykk 
for kobberkorrosjon.

EMCOR
Korrosjonstest som tester fettets 
evne til å beskytte et lagers 
overflater. Det kan brukes både 
rent vann og saltvann i testen

4-Ball Weld Load
Gir et uttrykk for den maksimale 
belastningen fettet tåler. Test av 
EP-egenskapene til fettet. Vær 
oppmerksom på at det kan være 
vanskelig å sammenlikne resultatene 
fra forskjellige testmetoder.

4-Ball Wear Scar
Gir et uttrykk for den slitasje-
beskyttelsen fettet gir ved dynamisk 
belastningen.

Kompabilitet -  
Om å blande ulike smørefett
Hva skjer om man blander ulike fett?
Når man skal ta i bruk et nytt fett 
er det viktig å vite om det nye og 
gamle fettet fungerer sammen 
i overgangsperioden. Dette 
avhenger av om baseoljen og 
fortykningsmiddelet i det nye og 
gamle fettet er blandbare. 

Følgende kan skje:
 » Ingenting, smørefettene er 

blandbare.
 » Blandingen hardner, vil 

gi problemer f.eks. i et 
sentralsmøreanlegg.

 » Blandingen mykner, 
fortykningsmidlene brytes 
ned med det resultat at fettet 
renner ut av lageret, smøringen 
blir dårlig og et mulig lager-
havari som resultat

 » Sjekk tabellene over blandbar-
het, eventuelt konsulter oss.

Smørefett kontra smøreolje
 » Smørefett blir værende på 

smørestedet, mindre behov/
krav til tetninger.

 » Smørefett gir meget god 
korrosjonsbeskyttelse

 » Smørefett tåler svært store 
belastninger.

 » Smørefett sirkulerer ikke og er 
lite egnet der det er behov for å 
lede bort varme.

 » Smørefett kan ikke filtreres
 » Smørefett har dårlige 

vannutskillende egenskaper.

Tommelfingerregler  
for valg av smørefett
Vibrasjoner, velg et kompleksfett
Høy temperatur, Kompleksfett, 
tykk/syntetisk baseolje, smør ofte.
Lav temperatur, Tynn/syntetisk 
baseolje
Høyt turtall, tynn baseolje
Lavt turtall, tykk baseolje

Fuktige omgivelser, Kalsium- og 
Aluminiumkompleks fett er meget 
vannbestandige,

Ettersmøring:
 » Bruk samme type fett som 

allerede er i utstyret. Hvis ikke, 
sjekk blandbarheten.

 » Smør ved driftstemperatur og 
rotasjon.

 » Smør før lengre stans.
 » Ikke smør for mye.
 » Juster smøreintervallene 

temperatur, belastning og miljø. 
 » Er du i tvil om noe?  

Ring oss på 22061500!  
Eller mail til olje@keddell.no.

Temperatur stabilitet Skjær stabilitet vann bestandighet Lastbærende evne

Litium Bra Bra Bra Bra

Vannfri Kalsium Bra Svært bra Utmerket Bra

Litium/Kalsium Bra Bra Svært bra Svært bra

Litiumkompleks Utmerket Svært bra Bra Svært bra

Kalsiumkompleks Svært bra Svært bra Svært bra Utmerket

Aluminiumkompleks Svært bra Moderat Svært bra Moderat

Kalsiumsulfonatkompleks Utmerket Svært bra Utmerket Utmerket

Leire (bentonitt) Bra Moderat Moderat Moderat

Polyurea Utmerket Bra Bra Dårlig

Fortykningsmidlenes egenskaper

Og til slutt noen helt  
unyttige og sære kuriosa

 » Det finnes et spesialfett som 
brukes i Sveitsiske klokker, 
det ble utviklet på 50-tallet 
og er basert på kengerufett.

 » Enkelte kulepenner har et 
fett som forsegling som 
hindrer blekket i å renne ut av 
beholderen.

 » Fiberoptiske kabler 
inneholder fett for å 
absorbere vibrasjoner og 
beskytte de optiske fibrene 
samt absorbere bevegelsene 
i plastmaterialene på grunn 
av temperaturforandringer.

 » Spesialfett brukes som 
slippmiddel ved støpning 
av plastdetaljer, blant annet 
cocpitdeksler til fly!

FORTYKNINGSMIDDEL
Aluminium 
kompleks

Barium 
kompleks

Kalsium, 
vannholdig

Kalsium, 
vannfri

Kalsium 
kompleks

Kalsium  
sulfonat 

kompleks

Leire 
(Benton)

Litium
Litium 

komplex
Polyurea Natrium

Aluminium kompleks ja nei ja test nei nei nei ja test nei

Barium kompleks ja test test nei test test test test test ja

Kalsium, vannholdig nei test ja nei ja test test ja test test

Kalsium, vannfri ja test ja test test ja ja ja nei nei

Kalsium kompleks test nei nei test ja test nei ja ja test

Kalsiumsulfonatkompleks nei test ja test ja nei ja ja ja nei

Leire (Benton) nei test test ja test nei test nei test test

Litium nei test test ja nei ja test ja test nei

Litiumkomplex ja test ja ja ja ja nei ja nei test

Polyurea test test test nei ja ja test test nei test

Natrium nei ja test nei test nei test nei test test

BASEOLJER Ester
Mineralsk 

olje
Polyalfa olefin Poly glykol PFPE Polyfenyleter Silikon; Metyl

Silikon; 
Fenyl

Ester ja ja ja nei test nei test

Mineralsk olje ja ja nei nei test nei test

Polyalfaolefin ja ja nei nei test nei test

Polyglykol ja nei nei nei nei nei nei

PFPE nei nei nei nei nei nei nei

Polyfenyleter test test test nei nei nei ja

Silikon; Metyl nei nei nei nei nei nei test

Silikon; Fenyl test test test nei nei ja test

102005frto
Notat
Overskrift - Kompabilitetsoversikt
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Kvalitetsspesifikasjoner for 
motor oljer angir et minimum 
ytelsesnivå for oljene. Disse 
spesifikasjonene fastsettes av 
internasjonale organisasjoner, samt 
av bil- og motorprodusentene.
De viktigste er API (American 
Petroleum Institute) som utgir 
spesifikasjoner for amerikanske 
motorer og kjøreforhold, ACEA 
(Assosiation des Constructeurs 
Européens d’Automobiles) som 
utgir spesifikasjoner for europeiske 
motorer og kjøreforhold. Videre 
har vi de tidligere europeiske 
spesifikasjonene CCMC, som ble 
ugyldige 1.1.1996.
Videre finnes det en rekke 
produsentspesifikasjoner, OEM 
(Original Equipment Manufacturer), 
så som MB, FIAT, VW, Ford, IVECO, 
Volvo, Scania, Mack, Dexos(GM) etc.
De aller fleste motoroljer vil 
ofte ha både API, ACEA og OEM 
spesifikasjoner, og dekker i mange 
tilfeller spesifikasjoner for både 
bensin- og dieselmotorer.

ACEA spesifikasjoner 2012
 
Det er tre hovedklasser i  
ACEA-systemet:
A/B Motoroljer for bensin- og  
 lette dieselmotorer
C    Motoroljer for bensin- og  
 lette dieselmotorer med  
 eksosrensesystemer.
E Motoroljer for tyngre  
 dieselmotorer.

A/B: spesifikasjoner for 
bensin- og lette dieselmotorer

A1/B1
Olje for bruk i bensin- og lette 
dieselmotorer konstruert for oljer 
med lav friksjon og viskositet med 
en høy temperatur / høy shear 
viskositet på 2,6 mPa.s. for xW20 
og 2,9 til 3,5 mPa.s. for alle andre 
viskositeter. Disse oljene kan være 
uegnet for en del motorer, sjekk 
motorprodusentens krav.

A3/B3
Stabil og viskositetsstabil motor-
olje for bruk i høytytende 
bensin- og lette dieselmotorer 
og/eller forlengede skiftintervall 
der motorprodusenten tillater 
det og/eller helårs bruk av oljer 
med lav viskositet og/eller for 
krevende driftsforhold i henhold til 
forutsetninger fra motorprodusent.

A3/B4
Stabil og viskositetsstabil 
motorolje for bruk i høytytende 
bensinmotorer og lette 
dieselmotorer med direkte 
innsprøyting, men også egnet for 
bruk der en A3/B3 kan brukes.

A5/B5
Stabil og viskositetsstabil olje for 
bruk ved forlengede skiftintervall 
i høytytende bensin- og lette 
dieselmotorer konstruert for å 
bruke oljer med lav friksjon og lav 
viskositet ved høy temperatur / høy 
shear viskositet (HTHS) på mellom 

2,9 til 3,5 mPa.s. Disse oljene kan 
være uegnet for en del motorer, 
sjekk motorprodusentens krav.

C: 
katalysatorkompatible oljer

Advarsel: Disse oljene har meget 
lave SAPS-verdier og er uegnet for 
bruk i enkelte motorer. Sjekk bilens 
håndbok hvis i tvil.

C1
Katalysatorkompatibel olje for 
høytytende bensin- og lette 
dieselmotorer utstyrt med DPF 
og TWC eksosrensesystemer 
som krever oljer med lav friksjon, 
lav viskositet, lav SAPS og med 
en HTHS viskositet større enn 
2,9 mPa.s. Oljer med denne 
spesifikasjonen vil øke levetiden 
på DPF og TWC og bidra til 
kjøretøyets drivstofføkonomi.

C2
Katalysatorkompatibel olje for 
høytytende bensin- og lette 
dieselmotorer utstyrt med DPF 
og TWC eksosrensesystemer 
samt konstruert for oljer med lav 
friksjon og viskositet med en HT/
HS viskositet større enn 2,9 mPa.s. 
Oljer med denne spesifikasjonen 
vil øke levetiden på DPF og 
TWC og bidra til kjøretøyets 
drivstofføkonomi.

C3
Katalysatorkompatibel olje for 
høytytende bensin- og lette 
dieselmotorer utstyrt med DPF 
og TWC eksosrensesystemer 
med minimum HTHS viskositet 
på 3,5 mPa.s. Oljer med denne 
spesifikasjonen vil øke levetiden på 
DPF og TWC systemer.

C4
Katalysatorkompatibel olje for 
høytytende bensin- og lette 
dieselmotorer utstyrt med DPF 
og TWC eksosrensesystemer 
som krever en olje med lavt SAPS 
innhold med minimum HTHS 
viskositet på 3,5 mPa.s. Oljer med 
denne spesifikasjonen vil øke 
levetiden på DPF og TWC systemer.

SAPS Sulfatert aske, Fosfor, Svovel
DPF DieselPartikkelFilter
TWC Treveiskatalysator
HTHS Høy temperatur/Høy shear 
viskositet

E: Spesifikasjoner for  
tyngre dieselmotorer

E4
Stabil og viskositetsstabil olje som 
gir god beskyttelse mot belegg 
på stempler, slitasje, sotfortykning 
og smøreoljestabilitet. Anbefalt 
for høytytende dieselmotorer 
som møter Euro 1, 2, 3, 4 eller 
5 eksoskrav og arbeider under 
meget hard belastning og med 
vesentlig forlengede skiftintervaller 
i henhold til motorprodusentens 
anbefalinger. Egnet for motorer 
uten partikkelfiltre og for noen 
motorer utstyrt med EGR og noen 
motorer med SCR NOx reduksjon. 
Sjekk med motorens håndbok.

E6
Stabil og viskositetsstabil olje som 
gir god beskyttelse mot belegg 
på stempler, slitasje, sotfortykning 
og smøreoljestabilitet. Anbefalt 
for høytytende dieselmotorer 
som møter Euro 1, 2, 3, 4 eller 
5 eksoskrav og arbeider under 
meget hard belastning og med 
vesentlig forlengede skiftintervaller 
i henhold til motorprodusentens 
anbefalinger. Egnet for motorer 
med EGR, med eller uten partikkel-
filtre, og for motorer med SCR NOx 
reduksjon. E6 er spesielt anbefalt 
for motorer med partikkelfiltre 
og er laget for bruk sammen 
med lavsvovlet diesel. Sjekk med 
motorens håndbok. 

SPESIFIKASJONER for motoroljer

Nye ACEA spesifikasjoner 
skulle vært kunngjort april 
2016, men er ikke ferdige 
ennå. 

Det er planlagt en ny 
personbilspesifikasjon, ACEA C5.  
Denne vil kombinere lav 
viskositet ved høy temperatur 
og høy shear med eksos 
etterbehandlingsutstyr. Det vil 
også komme krav for å møte 
utfordringer ved turboladning, 
bensin direkte innsprøytning 
og biodrivstoff.

Siste oppdateringer finnes på 
www.acea.be

Sjekk alltid produsentens  
krav til kvalitet og viskositet  
i instruksjonsboka!
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Girspesifikasjoner
Når det gjelder giroljer spesifiseres 
disse stort sett i henhold til 
API. Da får vi forbokstavene 
GL=gearlubricant, etterfulgt av 
et tall fra 1 til 6, hvor vi kan si at 
olja tåler høyere belastning og 
/ eller sjokk og slag jo høyere 

nummer. Merk at oljas viskositet 
også har stor betydning for hvilken 
belastning olja tåler. GL2, GL3 og 
GL6 er ikke i bruk i dag.
GL1 brukes i noen grad i enkelte 
girkasser med lav belastning, men 
de mest brukte er GL4 og GL5 
som kalles hypoidoljer og brukes i 

girkasser, differensialer og sluttdrev.
Merk også at motoroljer i mange 
tilfeller forskrives som giroljer, 
spesielt på personbiler til manuelle 
girkasser.
I tillegg har vi også etter hvert fått 
mange produsentspesifikasjoner 
(OEM)

E7
Stabil og viskositetsstabil olje som 
gir effektiv kontroll med belegg 
på stempler og sylinderpolering. 
Videre gir den meget god 
beskyttelse mot slitasje og belegg 
i turbolader, sotfortykning og 
smøreoljestabilitet. Anbefalt 
for høytytende dieselmotorer 
som møter Euro 1, 2, 3, 4 eller 
5 eksoskrav og arbeider under 
meget hard belastning og med 
vesentlig forlengede skiftintervaller 
i henhold til motorprodusentens 
anbefalinger. Egnet for de fleste 
motorer med eller uten partikkel-
filtre og for de fleste motorer med 
EGR eller SCR NOx reduksjon. 
Sjekk med motorens håndbok.

E9
Stabil og viskositetsstabil olje som 
gir god beskyttelse mot belegg 
på stempler, slitasje, sotfortykning 
og smøreoljestabilitet. Anbefalt 
for høytytende dieselmotorer 
som møter Euro 1, 2, 3, 4, 5 eller 
6 eksoskrav og arbeider under 
meget hard belastning og med 
vesentlig forlengede skiftintervaller 
i henhold til motorprodusentens 
anbefalinger. Egnet for motorer 
med eller uten partikkelfiltre, 
for de fleste motorer med EGR 
eller SCR NOx reduksjon. E9 er 
spesielt anbefalt for motorer med 
partikkelfiltre og er laget for bruk 
sammen med lavsvovlet diesel. 
Sjekk med motorens håndbok.

EGR eksosgass resirkulering
SCR NOx Selektiv katalytisk  
 reduksjon av nitrogen-  
 oksider.

API

API (American Petroleum Institute) 
har to hovedgrupper i sitt system. 
S som første bokstav gjelder 
bensinmotorspesifikasjoner, og  
C gjelder dieselmotorer. 
For bensinspesifikasjoner vil alltid 
en nyere spesifikasjon dekke 
tidligere gyldige spesifikasjoner. 
For dieselmotorer vil som regel, men 
ikke alltid, en nyere spesifikasjon dekke 
tidligere gyldige spesifikasjoner.

Spesifikasjoner for bensinmotorer
SN Introdusert i oktober 2010 
for kjøretøy fra og med 2011 
modeller. Formulert for å gi bedre 
kontroll med slam avsetninger 
i motoren. API SN oljer som 
også er merket med ILSAC GF-5 
kombinerer API SN ytelse med 
bedre drivstofføkonomi, turbolader 
beskyttelse, katalysatorkompabilitet 
og beskyttelse av motorer som 
bruker bensin med etanol-
innblanding opp til E85.
SM For 2010 og eldre motorer. 
En del oljer med denne 
spesifikasjonen vil også være 
drivstoffbesparende.
SL For 2004 og eldre motorer. 
En del oljer med denne 
spesifikasjonen vil også være 
drivstoffbesparende.
SJ For 2001 og eldre motorer.
SH For 1996 og eldre motorer. 
Ugyldig spesifikasjon
SG For 1993 og eldre motorer. 
Ugyldig spesifikasjon.
SF For 1988 og eldre motorer. 
Ugyldig spesifikasjon.
SE For 1979 og eldre motorer. 
Ugyldig spesifikasjon.
SD For 1971 og eldre motorer. 
Ugyldig spesifikasjon.
SC For 1967 og eldre motorer. 
Ugyldig spesifikasjon.
SB For 1951 og eldre motorer. 
Ugyldig spesifikasjon.
SA For 1930 og eldre motorer. 
Ugyldig spesifikasjon.

Spesifikasjoner for dieselmotorer
CJ-4 Beregnet for 4-takts 
dieselmotorer som møter 
2011 modell års amerikanske 
eksoskrav. Velegnet for motorer 
med partikkelfilter eller andre 
eksosrensesystemer. Beregnet 
for bruk med dieseldrivstoff som 
inneholder inntil 500 ppm svovel, 
men svovelinnhold over 15 ppm 
vil påvirke eksosrensesystemets 
virkningsgrad og levetid samt 
skiftintervallets lengde. Kan brukes 
i stedet for API CI-4(plus), CH-4, 
CG-4, CF-4. 
Ved bruk av diesel med mer enn 
15 ppm svovelinnhold konsulter 
motorprodusent angående 
skiftintervall.
CI-4 Introdusert i 2002. Beregnet 
for 4-takts motorer som møter 
amerikanske eksoskrav som trådte i 
kraft i 2004. Egnet for motorer med 
EGR (eksos gass resirkulering), og 

ved bruk av drivstoff inne-holdende 
mindre enn 0,5 vektprosent svovel. 
Kan brukes i stedet for CD, CE, CF-
4, CG-4 og CH-4 oljer.
Noen CI-4 oljer vil også kvalifisere 
for CI-4 PLUS, noe som gir bedre 
beskyttelse mot sotfortykning av 
motorolja, samt mot viskositetstap 
på grunn av shear i dieselmotorer.
CH-4 Introdusert i 1998. For 
4-takts motorer som møter 1998 
års amerikanske eksoskrav og 
bruker drivstoff inneholdende 
mindre enn 0,5 vektprosent svovel. 
Kan brukes i stedet for CD, CE, 
CF-4 og CG-4.
CG-4 Introdusert i 1995. Ugyldig 
spesifikasjon. For 4-takts motorer 
som møter 1994 års amerikanske 
eksoskrav og bruker drivstoff 
inneholdende mindre enn 0,5 
vektprosent svovel. Kan brukes i 
stedet for CD, CE og CF-4.
CF-4 Introdusert i 1990. Ugyldig 
spesifikasjon. For 4-takts motorer 
med og uten turbo. Kan brukes i 
stedet for CD og CE oljer.
CF-2 Introdusert i 1994. Ugyldig 
spesifikasjon. For høytytende og 
tungt belastede totaktsmotorer. 
Kan brukes i stedet for CD-II oljer.
CF Introdusert i 1994. Ugyldig 
spesifikasjon. For anleggsmaskiner, 
forkammermotorer og andre 
motorer som bruker drivstoff 
inneholdende mere enn 0,5 
volumprosent svovel. Kan erstatte 
CD oljer.
CE Introdusert 1987. Ugyldig 
spesifikasjon. For 4-takts motorer 
med og uten turbolader. Kan 
brukes istedet for CD oljer.
CD-II Introdusert 1987. Ugyldig 
spesifikasjon. For 2-takts motorer 
med og uten turbolader.
CD Introdusert i 1955. Ugyldig 
spesifikasjon. For eldre 4-takts 
motorer med og uten turbolader.
CC Ugyldig spesifikasjon. 
For eldre 4-takts motorer uten 
turbolader.
CB Ugyldig spesifikasjon. For 
motorer med moderat belastning 
fra 1949 – 1960.
CA Ugyldig spesifikasjon. For 
motorer med lett belastning fra 
1940 og –50 tallet.

SPESIFIKASJONER av viskositet=oljas tykkelse

SAE (Society of Autmotive Engineers)
SAE-systemet angir 
viskositeten=tykkelsen på motor 
og giroljer. Her er det viktig å skille 
mellom viskositetssystemet for 
motoroljer og giroljer. En SAE 80W 
girolje er IKKE dobbelt så tykk som 
en SAE 40 motorolje.

Som vi ser så har vi to ”typer” av 
viskositeter. Noen er definert ved 
lav temperatur, og disse har en ”W” 
etter tallet. Kalles ofte vintergrader. 
Kolonnen merket ”pumpbarhet” 
sier noe om ved hvilken temperatur 
vi praktisk er i stand til å pumpe olja 
rundt i motoren. Viskositetsgradene 
uten benevning er spesifisert ved 
100º C. og gir et uttrykk for oljas 
viskositet ved tilnærmet arbeids-
temperatur.
En olje som bare har en grads-

angivelse, for eksempel SAE 10W 
eller SAE 30 kaller vi monograd 
eller singelgrad oljer. Dekker olja 
flere grader, f.eks. SAE10w30, kaller 
vi det en multigradolje.

I tillegg har vi de siste tiårene fått 
HTHS viskositeter ved 150ºC, med 
dette er tatt inn som en del av 
kvalitesspesifikasjonene, f.eks. ACEA.

SAE viskositetsgrader for motoroljer

SAE viskositetsgrader for gearoljer

Viskositet Viskositet

SAE 
viskositets 
grad

maksimum 
cP @ grader 
C

@ grader C Pumpbarhet 
300 P @ 
grader C

cSt. @ 100 
grader C 
Minimum

cSt. @ 100 
grader C 
Maksimum

0W 6200 -35 -35 3,8

5W 6600 -30 -30 3,8

10W 7000 -25 -25 4,1

15W 7000 -20 -20 5,6

20W 9500 -15 -15 5,6

25W 13000 -5 -10 9,3

20 5,6 >9,3

30 9,3 >12,5

40 12,5 >16,3

50 16,3 >21,9

Legg merke til at når vi spesifiserer 
giroljer etter SAE systemet, så er 
alle verdier spesifisert ved 100º C.  
Men i tillegg så har vi krav til 
en maksimal temperatur ved 
viskositeten 150.000 cP for vinter 
viskositetene.

SAE viskositets nummer

70W 75W 80W 85W 90 140 250

Viskositet  
@ 100 grader C.

Min. (cSt) 4,1 4,1 7 11 13,5 24 41

Max. (cSt) <24 <41

Max. Temp. for viskositet  
150.000 cP @ grader C.

-55 -40 -26 -12
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Petronas Code viskositet ACEA API VAG BMW Porsche GM MB Renault Ford PSA Jaguar ILSAC

SYNTIUM 7000 0W40 1838 0W40 A3/B4 SN 502.00, 505.00 LL-01 A40 229.5 RN0700/RN0710

SYNTIUM 7000 0W20 1836 0W20 SN GF-5

SYNTIUM 7000 DM 0w30 1834 0W30 C3 SN 229.51, 229.52 RN0700

Syntium 7000E 0W30 1855 0W30 C2 SN WSS-M2C950-A B71 2312 JLR.03.5007 GF-5

SYNTIUM 5000 AV 5W30 1813 5W30 C3 504.00-507.00 C30 229.51

SYNTIUM 5000 FR 5W30 1829 5W30 A5B5 SN/CF RN0700 WSS-M2C913-C

Syntium 5000 FR 5W20 1837 5W20 A1B1 SN WSS-M2C948-B

SYNTIUM 5000 RN 5W30 1832 5W30 C4 226.51, 229.51 RN 0720

SYNTIUM 5000 CP 5W30 1831 5W30 C2 SN RN0700 B71 2290

SYNTIUM 5000 XS 5w30 1814 5W30 C3 SN/CF LL-04 Dexos2 229.51, 229.31

Syntium 3000E 5W40 1805 5W40 A3B4 SN/CF 502.00-505.00 LL-01 A40 GM-LL-B-025 229.5 RN700/RN0710

SYNTIUM 3000 AV 5W40 1828 5W40 C3 SN 502.00-505.00-505.01 LL-04 A40 Dexos2 229.51 RN0700/RN0710 WSS-M2C917-A

Syntium 3000 FR 5W30 1807 5W30 A5B5 SN RN0700 WSS-M2C913-C&D

Syntium 800 EU 10W40 1802 10W40 A3B4 SN/CF 501.01-505.00 229.1 RN0700 B712295/B712300

SYNTIUM RACER 10W60 1808 10W60 A3/B3/B4 SL/CF

MOTOROLJER person- og varebil

MOTOROLJER tung diesel 
Code viskositet ACEA API MB MAN Volvo Scania Caterpillar Cummins Mack MTU oil DAF Renault VI Deutz Detroit diesel MIL-L JASO / Global

Urania 5000E 10W40 2146 10W40 E4/E6/E7/E9 CJ-4 228.51
M3477, M3575,  

M3271-1
VDS-4 Low Ash ECF-3 CES 20081 EO-O premium plus Type 3.1 extended drain RLD-3 DQC IV-10 LA DSF93K218 DH-2

Urania 5000E 5W30 2147 5W30 E4/E6/E7/E9 CJ-4 228.51
M3477, M3575, 

M3677, M3271-1
VDS-4 Low Ash ECF-3 CES 20081 EO-O premium plus Type 3.1 RLD-3 DQC IV-10 LA DSF93K218

Urania 5000E 15W40 2145 15W40 E7/E9 CJ-4/SM 228.31 M3575 VDS-4 Low Ash ECF-3&2&1a CES 20081 EO-O premium plus Type 2.1 RLD-3 DQC III-10 LA DSF93K218

Urania 3000E 10W40 2143 10W40 E4/E7 CI-4 228.5 M3277 VDS-3 CES 20078 EO-N Type 3 RLD-2

Urania 3000E 5W30 2144 5W30 E4 E7 CF 228.5 M3277 VDS-3 LDF-3 CES 20077/76 EO-N Type 3 extended drain RLD-2 DQC IV-10

Urania 3000E 15W40 2141 15W40 E7 CI-4 228.3 M3275 VDS-3 ECF-2/1a CES 20078/77 EO-N Type 2 RLD-2 DQC III-10

Urania 500 10W 2135 10W CF/SF

Urania 500 30 2138 30 CF/SF

Arbor Alfatech Synth 10W40 3640 10W40 E5/E7 CI-4, CH-4 228.3 M3275 VDS-3 CES 20071/72/76/77/78 EO-M Plus Type 2 RLD-2 DHD-1

Arbor Alfatech 15W40 1024 15W40 E5/E7 CI-4, CH-4 228.3 M3275 VDS-3 CES 20071/72/76/77 Type 2 RLD-2

Arbor Alfatech 10W30 3654 10W30 E5/E7 CI-4, CH-4 228.3 CES 20072/76/77/78 2104E

Arbor Super 15W40 3641 15W40 CF-4, SG 2104F

Arbor Super 20W50 3642 20W50 CF-4, SG 2104F

Akros Turbo 15W40 2255 15W40 E3/E5/E7 CI-4, CH-4 228.3 M3275 VDS-3 ECF-1 CES 20071/72/76/77/78 EO-M Plus RLD-2 DHD-1

Akros Synt Gold 10W40 2250 10W40 E4/E7 CI-4, CH-4
228.5, 
228.3

M3277 VDS-3
CES 20078, CES 20077 

perf.
EO-M Plus, EO-N Type 3

RLD-2, 
RLD, RD

DQC III-10 
DQC III-05
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ACEA
Association des Constructeurs 
Européens d’Auto-mobiles, 
organisasjon som fastsetter 
spesifikasjoner for motoroljer for 
europeiske biler og driftsforhold.

Additiv
Tilsetning i smøremiddel som 
bedrer/gir ønskede egenskaper.

Antioksidant
Additiv som hindrer kjemisk 
nedbrytning (oksidering) av olje.

API
American Petroleum Institute, 
fastsetter spesifikasjoner for 
motor- og giroljer for amerikansk 
utstyr og driftsforhold.

Aromater
Løsemidler, hydrokarboner med 
ringformet molekylstruktur.

Askeinnhold
Den rest som blir igjen når olje 
forbrenner fullstendig. Består 
av uorganiske salter, oksider og 
mineraler.

ASTM
American Society for Testing and 
Materials, fastsetter testprosedyrer.

ATF
Automatic Transmission Fluid, 
oljer for automatiske girkasser og 
convertere.
Mest kjente: Dexron (GM), Mercon 
(Ford), ATF+4 (Chrysler) De fleste 
større produsenter har sine egne 
OEM spesifikasjoner.

Bentonitt
Leire, brukes som fortyknings-
middel i enkelte smørefett.

Blotter Spot test
Gir uttrykk for oljas evne til å 
dispergere forurensninger.

Bore polishing
Sylinderpolering, slitasjeform som 
gjør det vanskelig for olja å danne 
en smørefilm mellom sylinder og 
stempel.

CCMC
Tidligere europeiske motorolje 
spesifikasjoner. Forgjengeren for 
ACEA.
cP
centiPoise, måleenhet for dynamisk 
viskositet. Brukes ved lave 
temperaturer og tyktflytende oljer.

cSt
centiStoke, måleenhet for kine-
matisk viskositet. Brukes ved høye 
temperaturer og tyntflytende oljer.

Detergent
Rengjørende additiv i oljer.

Dexron
GM’s varemerke for ATF-oljer.  
Siste spec er Dexron VI.

DOC
Diesel oksidasjons katalysator. 
Katalysator for dieselbiler som 
oksiderer hydrokarboner og 
karbonmonoksid til karbondioksid 
og vann.

DIN
Deutshes Institut für Normung. 
Tyske industrispesifikasjoner. 

Dispergent
Additiv som holder forurensning 
finfordelt og svevende i olja.

EGR
Eksos gass resirkulering, rense-
prosess for dieselmotorer som 
går ut på å la noe av eksosen gå 
gjennom motoren en gang til.

Eksosrensesystem
Etterbehandlingssystem for eksos 
som reduserer utslippene eller 
gjør de mindre giftige/farlige for 
omgivelsene.
Katalysator, partikkelfilter, EGR, 
TWC, SCR

Emulsjon
Blanding av to i hverandre ikke 
løselige væsker, hvor den ene er 
finfordelt i den andre.

Engler (°E)
Eldre målemetode for viskositet.

EP
Extreme Pressure, angir at olja 
eller fettet har additiver som gir 
høytrykksegenskaper.

Fetoljer
Animalske og vegetabilske oljer. Gir 
sterkere smørefilm og bedrer oljas 
adhesjon til metaller.

Flammepunkt
Den temperatur en olje har når 
avgitte gasser tennes av en åpen 
flamme.

Four ball test
Ved hjelp av mot hverandre 
roterende stålkuler får man et uttrykk 
for smøremiddelets filmstyrke.

Flytepunkt
Laveste temperatur en olje renner ved.

Formolje
Olje som påføres (betong)
støpeformer for at disse skal 
løsne lett. Viktig at oljen ikke 
gir festeproblemer ved senere 
overflatebehandling av produktet.

Friksjon
Motstand mot bevegelse.

Glykol
Alkohol som brukes i frostvæsker 
og enkelte smøreoljer og –fett.

Grafitt
Fast smøremiddel som tilsettes 
enkelte smørefett og gir EP 
egenskaper.

Hvitolje
Mineralske oljer som er raffinert 
til en renhet så de er farge- og 
luktløse. Finnes i både tekniske 
og medisinske kvaliteter. Brukes 
til næringsmiddelgodkjente 
smøremidler.

HTHS
High temperature/High Shear, 
angivelse av viskositet ved 150ºC.

ILSAC
International Lubrication 
Standarisation and Approval 
Comitee. (USA)

ISO
International Standarisation 
Organisation. Bl.a. viskositet på 
hydraulikk- og industrioljer.

JASO
Japan Automobile Standards 
Organization.

Kavitasjon
Små dampbobler dannes i et 
hydraulikksystem på grunn av brå 
trykkforandringer i hydraulikk-
væsken. Når disse boblene 
imploderer oppstår det trykkbølger 
som kan skade godset i pumpen.

Limited Slip - LS
Additiv som endrer friksjonen i oljer 
som brukes i differensialbremser 
og “våte” bremser.

Mercon
Fords varemerke for ATF-oljer.

MIL-L-xxxx
Amerikanske militære spesifikasjoner.

Molybdendisulfid, (MoS2)
Fast smøremiddel, mye brukt 
som EP tilsetning i smørefett, ofte 
sammen med grafitt.

Naftensk baseolje
Baseolje med gode lav temperatur 
egenskaper.

NMMA
National Marine Manufacturers 
Association. Fastsetter krav til oljer 
til mindre (fritids)båtmotorer.

NLGI
Angir fasthet på smørefett.

OEM spesifikasjon
Original Equipment Manufacturer. 
Produsentspesifikasjon.

PAO
PolyAlfaOlefin, syntetisk baseolje, 
mye brukt i smøremidler. Blandbar 
med mineraloljer.

Parafinsk baseolje
Den mest brukte baseoljen i 
smøremidler. Har høy viskositets-
indeks, lavt svovelinnhold og god 
motstand mot oksidasjon.

Partikkelfilter
Eksosrensesystem som fanger 
opp partikler som dannes i en 
dieselmotor.

Polymer
Syntetisk tilsetning som brukes til å 
endre en oljes viskositet.

Pour point 
Se flytepunkt.

PPM
Parts Per Million, uttrykk for 
konsentrasjonen av et stoff i en 
blanding.

Prosessolje
Olje som inngår i et ferdig produkt eller 
forbrukes i produksjonsprosessen.

Pumpbarhetspunkt
Laveste temperatur motoren greier 
å pumpe olja rundt. Mye mer 
interessant enn flytepunkt!

SAE
Angir bl.a. viskositet/tykkelse på 
motor- og giroljer.

SCR
Selektiv katalytisk reduksjon, ved å 
sprøyte inn vannblandet urea før en 
katalysator på tunge dieselmotorer, 
reduserer man NOx utslippene, 
da disse reduseres til Nitrogen og 
vann.

Silikon
Polymerer som brukes som 
smøremidler. De forskjellige 
silikonene er ikke nødvendigvis 
kompatible med hverandre.

Skumming
Innpisking av luft i smøreoljen, 
reduserer smøreegenskapene og 
øker oksidasjon av olja. (forkorter 
oljas levetid)

STOU, SUTO
Super Tractor Oil Universal, oljer 
for landbruk som dekker motor, gir, 
hydraulikk og bremser i oljebad.

Syntetisk olje
Baseolje som er fremstilt kjemisk, 
ikke raffinert. Råstoffet kan være 
olje, gass eller voks. Gir helt 
ensartede molekyler og mulighet 
for bedre ytelse hva angår 
flytepunkt, lengde skiftintervall, 
høytemperatur-egenskaper. 

TAN
Total Alkalinity Number, verdi 
>2 gir i hydraulikkoljer risiko for 
avsetninger på metalloverflater og 
korrosjon.

TBN
Total Base Number, angir hvor 
basisk en motorolje er, samt 
oljas evne til å nøytralisere sure 
forbrennings-produkter.

Tribologi
Fag som omfatter sammenhengen 
mellom smøring, friksjon og 
slitasje.

TWC
Tre veis katalysator – eksosrensesystem.
Reduserer NOx til N2
Oksiderer CO til CO

2

Oksiderer HC til CO2

UTTO
Universal Traktor Transmisjons 
Olje, ”bakstussolje”, for traktor som 
dekker gir, hydraulikk samt bremser 
i oljebad.
Brukes også en del som akselolje 
på anleggsmaskiner.

VDS
Volvo Drain Spesification, krav til 
kvalitet og skift-intervall for Volvos 
motorer. Nyeste spesifikasjon er 
VDS-4.

Vegetabilske oljer
Oljer fra planter, brukes noe til 
kjedeoljer og hydraulikkoljer. Er 
biologisk nedbrytbare.

VI
ViskositetsIndeks, et uttrykk for 
hvor mye oljas tykkelse forandrer 
seg ved temperaturendring.

VII
Viscosity Index Improver, 
additiv som forbedrer oljas 
viskositetsindeks.

Viskositet
Utrykk for oljas tykkelse ved en  
gitt temperatur.

Voith
Tysk girprodusent, utgir egne 
oljespesifikasjoner.

ZF
Tysk girprodusent som utgir egne 
oljespesifikasjoner.
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PETRONAS Lubricants International 
(PLI) er den verdensomspennende 
smøreoljedivisjonen til PETRONAS, 
ett av verdens mest fremgangsrike 
petrokjemiske selskaper. 
Produksjon av smøreoljer i 2014 var 
898 mill. liter, hvorav 205 mill. liter 
i Europa. 

PLI var verdens 13. største 
smøreoljeprodusent i 2013, og  
økte til en 10. plass i 2015.
4 europeiske produksjonsanlegg;  
i Belgia, Italia og Spania.

PLI’s mål er å levere gjennomprøvd 
produktteknologi og service, 
oppnådd gjennom vår hundreårige 
erfaring med smøremidler. PLI tror 
på å maksimere din produktivitet 
med høykvalitetsprodukter og 
service som er global, men allikevel 
lokal – PLI’s tilstedeværelse i 
86 land sikrer at PLI’s tekniske 
ekspertise når deg uansett hvor du 
holder til.

PLI’s styrke er høykvalitets 
produkter utviklet i teknologisentre 
i verdensklasse og levert i markedet 
av lokal ekspertise. PLI søker hele 
tiden forbedringer i ytelse og derfor 
er PLI et klart valg for OEM’s.

Keddell & Bommen AS er importør 
av Petronas smøremidler i Norge:
Norsk handelsfirma grunnlagt i 
1884. Kontorer og lager i Oslo 
sørger for raske leveranser over 
hele landet. Oljeavdelingen 
importerer og distribuerer alle 
Petronas’ brands i Norge.
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NOEN AV PETRONAS` HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

Mercedes-Benz, BMW, Iveco, New Holland, Case, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo,  
Bobcat, Deutz, VM motori, ZF, Getrag, Dana for å nevne noen.

Mercedes-Benz og Petronas har et samarbeide om Formel 1 teamet Mercedes AMG Petronas.
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