
Produktion af smøreolie
- Europas største blandefabrik i Antwerpen, Belgien

Q8Oils’ blandefabrik i Antwerpen, beliggende ved floden Scheldt, er oprindeligt bygget i 1891, som en 
lagerbeholdning for brændstof og smøremidler opereret under Gulf Oil Company. Kuwait Petrolium 
Corporation (Q8Oils er en del af  KPC) overtog fabrikken i 1983, og fabrikken har siden da leveret olie 
til kunder i hele Europa. Alle smøreolier udvikles på vores internationale forskningscenter i Rotterdam 
og produceres på basis af de bedste basisolier. 

I 2016 blev der investeret over 100 mio. USD i den eksisterende blandefabrik i Antwerpen for at skabe 
den største og bedste smøremiddelfabrik i Europa, hvor kvalitet og effektivitet er i højsædet. 
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Highlights: Blandefabrikken i Antwerpen

24 baseolietanke med 1.5 
millioner liter i hver tank

Total fabriksareal 
43.500 m2

120 medarbejdere Potentiel årlig kapacitet 
250.000.000 liter

Årlig produktion 
125.000.000 liter

On-site laboratorie til 
kvalitetskontrol



Baseolie
Fabrikken har 24 baseolie tanke, som hver kan indeholde 1.500.000 liter og bruges til opbevaring 
af forskellige slags kvalitets baseolier, der indgår i produktionen af smøreolie. Halvdelen af disse 
tankbeholdninger er opvarmet til håndtering af produkter med høj viskositet. 
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I alt 42 tanke med additiver er på fabrikken, 
og volumen på dem går fra 36 m3 til 100 m3 
pr. tank. Et additiv er de stoffer der tilsættes 
baseolien for at fremstille det endelige smøre-
middel.

De mange tanke giver fleksibiliteten til at 
producere et bredt sortiment af produkter. Op-
bevaring af additiver foregår både i store tanke 
og tromler afhængig af den anvendte mængde, 
og blandefabrikken har mere end 1.000 additi-
ver at vælge imellem.

Additiver



Med de 24 tanke baseolie og 42 tanke 
med additiver kan blandefabrikken pro-
ducere det bredeste sortiment 
af smøremidler i Europa. 

Samlet set har fabrikken en nuværende 
kapacitet på 125 millioner liter smøre-
midler pr. år, og kan opskalleres til at 
håndtere op til det dobbelte. 

Derudover har fabrikken 12 enorme 
blandebeholdere, som hver kan blande 
op til 400.000 liter på én gang. 

Produktionen

Hele fabrikken 
består af cirka:
 
• 40 km rør
• 110 pumper 
• 7.000 ventiler

Kontrolrummet er hjertet i 
driften af den høj automatise-
ret produktion.

Produktionen af smøreolie 
foregår fuldt automatisk og 
styres centralt fra 
blandecentralen, hvor 
minimum 3 operatører 
overvåger processen hele 
tiden.
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Vi ønsker at levere den bedste kvalitet til vores kunder, men på en bæredygtig måde, hvor vi 
samtidig beskytter miljøet. For at sikre dette følger vores fabrik meget strikse kvalitetskontroller. 
Disse gennemføres på fabrikkens eget laboratorium og procedurerne gennemføres i overens-
stemmelse med retningslinierne for certificeringerne; ISO 9001, ISO 14001 og RC 14001 certi-
ficeringernes retningslinier. Vi benytter høj kvalitets baseolie og den sidste nye teknologi for at 
sikre vores slutprodukter bliver af højeste kvalitet.

Kvalitetskontrol

ISO 9001

Standarden indeholder nogle 
specifikke krav til et kvalitets-
ledelsessystem, der forbedrer 
evnen til konsekvent at levere 
produkter og tjenester, der opfyl-
der kundernes krav – såvel som 
myndighedernes og lovgivnings-
mæssige krav.

RC 14001

Den kemiske industris globale 
initiativ, praktiseret i 52 lande, 
under hvilken kemi-virksomheder 
arbejder sammen om at sikre at 
medarbejdernes sundhed og sik-
kerhed samt samfundet og miljøet 
er top prioriteter i industrien.

ISO 14001

Universal standard inden for 
miljøledelsessystermer, som 
tilsikrer at en organisation kan 
levere miljøforbedrende resulta-
ter i overensstemmelse med de 
miljøpolitiske forpligtelser.
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Påfyldning, pakning og opbevaring

Til påfyldning af tromler og dunke 
bruges semi- og fuldautomatiske 
fyldemaskiner, som bruges til at påfylde 
60 og 208 liters tromler. 

Den orange fyldemaskine er fuldauto-
matisk og bruges til vores 20 liters 
dunke. Den henter de tomme dunke 
direkte fra båndet, påfylder dem og 
sætter dem tilbage igen, inden den fort-
sætter med den næste.



Derefter folieindpakkes de færdigtappe-
de tromler, så de er klar til transport. For 
at sikre kvaliteten og undgå ødelagt eller 
tilsmudset emballage kan alle størrelser af 
tromler og dunke foliepakkes.

Bulkprodukterne opbevares i tanke med  
færdigblandede smøreolier, og er klar 
til enten påfyldning af dunke og tromler 
eller afhentning direkte som bulk. 

Blandefabrikken har 65 tanke der spæn-
der fra 40 m3 op til 680 m3 til opbeva-
ring af færdigblandede produkter.

Q8Oils tilbyder mere end 500 forskellige 
slags smøreolier i varierende mængder 
fra 4.000 liter til over 50.000 liter.

Da produkter oftest opbevares i kort tid på fabrikkens 
lager, er kun ca. 100 m2 af fabrikkens store lager brugt 
som færdigvarelager. For at vi kan levere varer til vores 
kunder i Danmark inden for ganske få dage, har vi vare-
lagrer forskellige steder i Danmark.

Q8 Danmark A/S    Arne Jacobsens Allé 7    2300 København S    Tlf.: 7012 8888



Q8Oils udvikler, producerer og leverer kvalitets smøremidler i en bred portfolio, der efterkommer 
vores kunders behov, fra den mindste til den største maskine.

Alle smøremidler fra Q8Oils overgår de højeste performance krav men til konkurrencedygtige 
priser.

Q8Oils brandet

Q8Oils er en del af Kuwait Petroleum 
Corporation (KPC), som er rangeret som den 7. 
største olieselskab i verden. KPC supplerer ver-
den med kvalitetsolie og -gas gennem forskellige 
forretningsaktiviteter, som omfatter alle aspek-
ter af kulbrinte industrien. Fra land til offshore 
udforskning til produktion og raffinering, petro-
kemikalier, søfart og detailhandel. 

Kuwait Petroleum International er kendt som 
trademarket Q8, som blev etableret i 1983, 
og er et international datterselskab af KPC. Q8 
markedsfører brændstof gennem et netværk af 
mere end 5.000 stationer i hele Europa, hvor af 
de 242 er beliggende i Danmark.

Q8Aviation leverer jetbrændstof til over 150 fly-
selskaber i mere end 60 lufthavne i hele verden.

International Diesel Service (IDS) er en af 
Europas førende brændstofleverandører inden 
for vejtransport. Netværket består af 600 anlæg 
strategisk placeret i 23 europæiske lande. I Dan-
mark opererer 60 anlæg.

En del af en stærk gruppe
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Se videopræsentationen af 
Q8Oils og blandefabrikken her:  


