Hver dag er en rejse

Høstkampagne 2019
Smøremidler og udstyr

Bestil og vind
op til

10.000 kr.
Læs mere
inde i folderen.

Ring og bestil på

7012 8888 – vi har døgnåbent!

Motorolie – op til 600 timers skifteinterval (afhængig af model og årgang)
Kvalitetsmotorolier

Q8 T 750 15W-40

til Stage/Tier 3 og 4 motorer
Begge motorolier er specielt udviklet til brug i seneste generation
af Stage/Tier 3 og 4 motorer. Desuden velegnet til alle højtydende
4-takts dieselmotorer, der anvender brændstof med lavt svovlindhold, arbejder under hårde belastningsforhold og med forlænget
olieskiftinterval. Begrænser tilstopning af dieselpartikelfilter (DPF/
CRT), og beskytter katalytiske efterbehandlingssystemer (SCR).

Opfylder kravene til følgende:
ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3, API CI-4/SL,
Cat ECF-1/ECF-2, Cummins CES 20071, -72, -76,
-77, -78, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, Mack EO-N,
MAN M3275, MB 228.3, MTU Type 2,
Renault RLD/RLD-2, Volvo VDS-3

Q8 Formula Truck 7000
15W-40

Syntetisk højt præsterende (SHPD)
Low-SAPS motorolie
Opfylder kravene til følgende:
ACEA E9, API CK-4 / CJ-4 / CI-4, Cat ECF-3/ECF-2,
Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS93K222,
Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, Ford M2C171-F1,
Mack EO-S 4.5, MAN M3275, MB 228.31, MTU Type 2.1,
Renault RLD-4, Volvo VDS-4.5

NY H

Højkvalitets motorolie (SHPD) til alle højtydende
4-takts dieselmotorer, der anvender brændstof med lavt
svovlindhold, arbejder under hårde belastningsforhold
og med forlænget olieskiftinterval. Anbefales til Tier 3 /
Stage IIIA motorteknologi.

Q8 T 800 10W-40

ED

Q8 Formula Truck 8500 10W-40
Syntetisk Ultra Høj Præsterende Diesel
(UHPD) motorolie Low-SAPS motorolie

Syntetisk baseret højkvalitets motorolie
(SHPD) til alle højtydende 4-takts dieselmotorer, der anvender brændstof med
lavt svovlindhold, arbejder under hårde
belastningsforhold og med forlænget
olieskiftinterval. Anbefales til Tier 3 /
Stage IIIA motorteknologi.
Opfylder kravene til følgende:
ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3, API CI-4/SL, Cat ECF-1/ECF-2,
Cummins CES 20071, -72, -76, -77, -78, Deutz DQC III-10,
Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M3275, MB 228.3,
MTU Type 2, Renault RLD/RLD-2, Volvo VDS-3

Opfylder kravene til følgende:
ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CJ-4,
Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-10 LA,
Mack EO-O Premium Plus, MAN M3477,
MB-Approval 228.31, MB Approval 228.51,
MTU Type 3.1, Renault RLD-3, Volvo VDS-4

Gear- og differentialeolie
Q8 T 45 LS 90 /
Q8 T 45 LS 85W-140

Q8 T 55 80W-90

- indeholder LIMITED SLIP additiv

Multigrad gearolie til manuelle gear,
differentialer, slutdrev og andre
geardrev. Indeholder højtryksadditiver,
som reducerer slid selv ved meget
hård og stødvis belastning.

En særlig gearolie til bagtøj med
spærrediffentiale (limited slip).
Mindsker støj og vibrationer fra spær.
Opfylder kravene til følgende:
API GL-5, Ford ESW-M2C119-A, Ford ESP-M2C154-A,
GM Pt. no. 19 42 382 (90 006 326), MIL-L-2105B,
Volvo 97311, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Opfylder kravene til følgende:
API GL-5, MAN 342, MIL-L-2105D,
VME EEMS 19003F, Volvo 97310/97313,
ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 12A

Q8 T 45 LS 85W-140
+ Hanomag Specification 511
(limited slip rear axles)

20 liter

60 liter

208 liter

Transmissions- og hydraulikolie
Q8 T 2200

Transmissions- og hydraulikolie til landbrugs- og entreprenørmaskiner. Dækker
SAE 80W for gear og ISO VG 46-68 for
hydraulik.
Opfylder kravene til følgende:
Allison C-4, API GL-4, Case MS 1207 (”Hy-Tran Plus”),
Case MS 1209 (”Hy-Tran Ultra”), Caterpillar TO-2,
CHN MAT 3505/3525, Ford ESN-M2C134-D,
Ford WSN-M2C48-C2, John Deere JDM J20C,
MF 1127/1135/1141/1143, New Holland
NH-410-B, Volvo 97302-10, Volvo Transmission
Oil 97303:017, Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E,
05F, 06K, 17E

Hydraulikolie
Q8 Handel 32, 46, 68

Højtryks hydraulikolie med ekstra højt viskositetsindeks
som kombineret med gode flydeegenskaber giver
driftssikkerhed ved både høje og lave temperaturer.
Kan også anvendes til smøring af gear, lejer
og udvekslinger eller som cirkulationsolie.
Opfylder kravene til følgende:
DIN 51 524 del 3 – HVLP,
ISO 11158 kategori HV, Rexroth,
Schaeff, SS 155434 kategori AV,
Vicker

Q8 T 2300 CVT

Ny syntetisk transmissions- og hydraulikolie, som smører hele
maskinparken fra ældre modeller til de nyeste med CVT.
Syntetisk Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) udviklet
til at opfylde de krav, som mange maskinfabrikanter stiller ved
forlængede skifteintervaller.
Q8 T 2300 CVT 10W-30 er særdeles velegnet til transmissioner
med ”våde bremser”, da den er meget stabil ved temperaturskift
og reducerer generende bremsestøj.
Opfylder kravene til følgende:
API GL-4, ZF TE ML-06D, ZF TE ML-06E,
ZF TE ML-06F, ZF TE ML-06H, ZF TE ML-06M,
AGCO CVT ML 200,
Case New Holland CNH MAT 3525,
Claas CVT, Fendt Vario, JCB Fastrac CVT,
John Deere JDM J20C/Hygard,
Same Deutz-Fahr (ZF 06D), Valtra G2-08 (XT-60)

Q8 T 5000

Syntetisk baseret transmissions- og hydraulikolie til landbrugsog entreprenørmaskiner. Velegnet til ”våde bremser”, Fendt
Vario-, New Holland CVT-, og John Deere Auto Power
transmissioner.
Opfylder kravene til følgende:
API GL-4, Case MS 1209 (”Hy-Tran Ultra”), Fiat AF 87,
Ford ESN-M2C134-D, John Deere JDM J20C/J27,
MF 1127/1139/1141/1144, Volvo WB 101

Universalolie
Vores kvalitetsolier udvikles
på vores internationale
forskningscenter i Rotterdam,
og blandes på vores egen
fabrik i Antwerpen, der er
Europas mest moderne
blandefabrik.

Q8 T 1000 (D) 10W-30

Universalolie til ældre landbrugs- og entreprenørudstyr.
Bemærk: Brug af universalolie frarådes af en del importører
og fabrikanter - se instruktionsbogen.
Opfylder kravene til følgende:
API CF-4/SF, API GL-4,
Ford M2C 41B/121E/134C/159C,
MF 1127/1135/1139/1141/1144/1145,
ZF TE-ML 06B/06D/07B

Ring og bestil på

7012 8888 – vi har døgnåbent!

Smørefedt
Q8 Ruysdael WR 2

Stærkt vedhængende landbrugssmørefedt
med højtryksegenskaber og ekstrem god
modstandsdygtighed over for vand.

Q8 Multi LCX 2

Lithium/calcium-baseret universal smørefedt
til landbrug-, entreprenør- og marineudstyr.
Meget vedhængende og vandmodstandsdygtig.
Også til kuglelejer. Farve: Grøn.

Q8 Rembrandt Moly 2

Smørefedt med højt indhold af molybdændisulfid
(MoS2). Velegnet til langsomt gående meget
tungt belastede glidelejer, rullelejer, koblinger,
vanger og lign. som arbejder under støvede og fugtige
betingelser.

Q8 Rembrandt EP 2
Universal smørefedt med højtryksegenskaber
til generel fedtsmøring.

GRATIS fedtsprøjte
‘Q8 LubeShuttle’
ved bestilling af
min. 48 patroner af
Q8 Multi LCX 2

Q8 Rembrandt EP 1
Universal smørefedt med højtryksegenskaber
i en mere blød konsistens (NLGI 1), der er
foreskrevet til udvalgte centralsmøresystemer.
Efterfyldning af centralsmøresystemet sker
typisk fra patroner.

Q8 Antifreeze Long Life
(rød)

Langtidsholdbar kølervæskekoncentrat til frost- og korrosions
beskyttelse af kølevandssystemer. Q8 Antifreeze Long Life har 5
gange længere skifteinterval, og giver bedre og effektiv beskyttelse af alle metaller, kølerslanger og pakninger i kølesystemet.

Q8 Kølervæske
(blå)

Traditionel kølervæskekoncentrat til frost- og korrosionsbeskyttelse af kølervandssystemer. Anbefales til
alle motorer. Det anbefales at udskifte kølervæsken
hvert andet år eller ifølge fabrikantens instruktioner.

Bæredygtige
smøremidler fra Q8
For at kunne efterleve kravene i vores egen mærkning, ”Bedre miljøvalg” følger vores
bio-smøremidler den europæiske standard EN 16807:2016 for hvornår man anser
produkter for biologisk nedbrydelige.
Vores bio-produkter har enten ECO eller BIO i produktnavnet. Dette skyldes at nogle
af vores produkter er ECO certificeret, og dermed lever de op til forskellige krav.
Du kan læse mere her: www.Q8.dk/baeredygtige_smoeremidler

Q8 Renoir 2
Smørefedt

Q8 Holbein Eco 46
Hydraulikolie

Anvendes til let eller hårdt belastede kugle-, glide- og rullelejer,
især hvor der er mulighed for spild til omgivelserne. Indeholder
biologisk nedbrydelig syntetisk ester, hvilket udvider produktets
anvendelsestemperatur til maksimum 140 °C, dog kortvarigt
op til 180 °C.

Anbefales til hydrauliske systemer samt gear- og lejesmøring,
hvortil der ønskes ECO label certificeret olie, der ikke indeholder stoffer som er skadelige for marineliv. Dette kan for
eksempel være skov- og landbrugsmaskiner, entreprenørudstyr,
marinefartøjer m.m. ECO label certificeret.

Q8 Chain Oil Bio 68
Kædesavsolie

Q8 Holbein Bio Plus 46
Hydraulikolie

En vegetabilsk olie beregnet til smøring af motorsavkæder
og kædetransportører på alle typer motorsave, hvad enten
kædesmøresystemet er manuelt betjent eller med automatisk
pumpe. God smøring forhindrer unormalt slid og er beregnet
til helårsbrug.

Anbefales til hydrauliske systemer samt gear- og lejesmøring,
hvortil der af hensyn til miljøet ønskes anvendt en biologisk
nedbrydelig olie. Dette kan for eksempel være skov- og
landbrugsmaskiner, entreprenørudstyr, marinefartøjer m.m.
Opfylder svensk standard på
basisnedbrydelighed.

Smøremidler er det sidste,
man tænker på, når det
går godt, men det
første man tænker på,
når noget går galt

Vi ved, at det vigtigste for dig er, at alle maskiner kører
fejlfrit og uden nedbrud, når sæsonen kører på det højeste.
Det kan vi hjælpe dig med!
Vi leverer kvalitetsolier, som passer til de fleste motorer og
maskiner, og har du brug for specialolier,
har vi over 200 på lager.

Europas største og bedste smøremiddelfabrik
Vores kvalitetsolier udvikles på vores internationale
forskningscenter i Rotterdam, og blandes på vores
egen fabrik i Antwerpen.

Blandefabrikken har et areal på mere end 43.000 m2 og
producerer mere end 500 slags kvalitetssmøremidler.
Fabrikken blev i 2016 renoveret for at skabe den
største og bedste smøremiddelfabrik i Europa.
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Scan QR-koden
eller brug det direkte
link for at læse mere om
fabrikken i Antwerpen.
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Ring og bestil på

7012 8888 – vi har døgnåbent!

AdBlue®
AdBlue®
Til dieselkøretøjer udstyret med teknologien SCR
(Selective Catalytic Reductions). Er frostsikret til -11°C.

Håndpumpe

1/1 tromle

440,- 5
med slange

pr. liter

40

1.000 liter container
(ekskl. pumpe, pant kr. 1.500)

AdBlue®
pumpesæt
Automatpistol, 6 m ¾
slange, 230 volt pumpe,
1,5 m sugeslange med
SEC kobling
og pumpeophæng med
pistolholder.
Ydeevne: 35 I/min.

2.660,-

Adblue pumpesæt automatpistol 230V med digital tæller.

KUN

225

pr. liter

3.160,-

AdBlue manuelpistol 230V, 6 m ¾ slange med 2 x 1 han
og hun kobling, sugeslange med CDS kobling og pumpeophæng
med pistolholder. Ydeevne: 35 I/min.

2.190,-

RENCE
R
U
NK
KO

BESTIL OG VIND
OP TIL 10.000 KR.
Bestil inden 30. september og vind den samlede
værdi af alle dine ordrer købt i perioden 24. juni
til og med 30. september 2019.
Gælder for ordrer på brændstof og smøremidler. Max præmieværdi på 10.000 kr.
Konkurrencen slutter 30. september 2019, og vinderen får direkte besked. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Tanke – frit leveret
Inkl. komplet
230 volt pumpesæt,
vandseparator og
K33 mekanisk
oliemåler

Inkl. 2”påfyldning,
oliestandsmåler,
bundhane og tankalarm. Frit leveret.

Dieseltank

Korrosionsklasse C3 (udendørs),
anodebeskyttet.
1.200 liter, oval
1.800 liter, oval
2.500 liter, cylindrisk
5.900 liter, cylindrisk

Combi ladtank
Diesel & AdBlue

8.325,9.600,11.90020.595,NY H

ED

Kombiladtank til diesel og adblue
med 12 volt dieselpumpe

7.500,-

Fyringsolietank

Korrosionsklasse C3 (udendørs), anodebeskyttet.

4.985,6.545,-

1.200 liter
1.800 liter

Ladtank inkl. pumpe
2” påfyldning, måler, sugerør. 12, 24,
230 volt pumpe, 6 m slange og aut. pistol.
300 liter
450 liter

5.800,5.950,-

CEMO 430 transporttank
2” påfyldning, sugerør, 12 el.
24 volt pumpe, 4 m slange
og aut. pistol.

Mobilt oliesystem
På vogn til 208 liter tromler
5:1 luftdrevet pumpe med
4 m slange digital pistol
og trykregulator.

3.475,-

5.450,Mobilt
fedtanlæg

På vogn til 50/60 kg fedtspand
smørepistol med drejeled,
50:1 luftdrevet fedtpumpe,
4 m slange, følgeplade
Ø335-360 mm.

2.445,-

Alle priser på udstyr er ekskl. moms og frit leveret ved brofaste forbindelser.

Automatpistol
3 positioner for regulering af gennemstrømning, F1” tilslutning.
60 liter/min.
70 liter/min.
100 liter/min.

36850
49850
556,-

110 liter/min.

239,-

525,-

Løst filter

379,-

Flerbruger
pinkode boks

Med fittings til diesel.

8 meter

395,-

Løst filter

1” slange
6 meter

10 mμ med vandseparator og adapter.
Løse filtre kan tilkøbes.
65 liter/min.

Billedet viser en 70 liter
automatpistol

4 meter

Komplet filtersæt

39650
47250
545,-

Med 4-cifret kode.

1.390,-

Q8 LubeShuttle
håndfedtsprøjte

Fedtsprøjte for fedtpatroner med
forskruning specielt udviklet efter det
gennemtænkte Lube Shuttle® design.
Giver lettere håndtering og minimerer
spild af produkt.

179,-

Spildbakker
Til miljørigtig opbevaring
af tromler.

Til 2 tromler
B 660 x H 430 x L 1320

1.295,-

Til 4 tromler
B 1320 x H 430 x L 1320

1.850,SÆTPRIS

1.150,Pressol batteridrevet
fedtpresser
Praktisk kuffert med
2 x 18V batterier
og oplader medfølger.

Diesel
pumpebox
12V Basic

1.179,-

Slip for selvrisikoen med
LowRisQ Erhverv+

KUN

188 kr,pr. md./pr. bil

Selvrisikoforsikringen fra Q8 til privat indregistrerede
biler er så populær, at vi nu lancerer produktet til vores
erhvervskunder.
LowRisQ Erhverv+ dækker firma- og erhvervsregistrerede
biler og vil også dække, når bilerne bruges til
privatkørsel.

LowRisQ Erhvervs+ er en
tillægsforsikring til din traditionelle
bilforsikring, hvor du kan:

Vil du vide præcis, hvornår vi går i luften, så følg linket
www.Q8.dk/erhverv eller ring 7012 8888.

få dækket din selvrisiko med optil 5.000 kr.
f å dækket udstyr monteret udenpå bilen med optil 20.000 kr.
f å dækket mistet bilnøgle, tankning af forkert brændstof mv.

Tank til gode rabatter på 475 stationer i Danmark
Q8 og Shell har indgået en aftale, der giver dig flere fordele i det daglige. Nu kan du
nemlig bruge Q8 erhvervskortet på samtlige Shell og Shell Express stationer i hele
landet. Og du tager dine fordele med dig!
Her er de vigtigste punkter i aftalen:
Brug erhvervskortet* på Q8, F24, og nu Shell og Shell Express
Din normale rabat på brændstof og vask følger med, men gælder ikke øvrige varer
Du modtager stadig samme faktura, uanset hvor du tanker
Aftalen gælder kun i Danmark
Har du ikke et Q8 Erhvervskort endnu?
Bestil dit gratis Q8 Erhvervskort hurtigst muligt, så får du:
163 øre i rabat pr. liter på brændstof (benzin/diesel) til og med 31. oktober 2019*
3
 0% vaskerabat på Shell og Q8
*Derefter tilbydes 138 øre i rabat pr. liter brændstof

Bestil på www.Q8.dk/erhvervskort/hoesttilbud eller ring 7012 8888.

Hos Q8 får du:
Levering fra
dag til dag
Du kan bestille produkter fra dag til dag.
Bestillinger på hverdage kan leveres den
efterfølgende hverdag, hvis du blot bestiller:
– smøreolie inden kl. 13
– diesel/fyringsolie inden kl. 16

Bortskaffelse
af spildolie og
tomme tromler
Vores miljøtillæg dækker bortskaffelse af
spildolie og tomme tromler.
Bestil afhentning direkte hos affalds
håndteringsvirksomheden Marius Pedersen
A/S, som kommer senest 2 uger efter.
www.mariuspedersen.dk/site-tools/spildolie
eller telefon 7022 3696.

Q8.dk/logind
Vi har gjort det nemt at holde styr på dit forbrug,
administrere dine kort og beholdningen i dine
tanke. Her kan du også få et samlet overblik over
dine fakturaer og kontoudtog.

Professionel rådgivning
Direkte kontakt med vores salgskonsulenter.
Når det drejer sig om tilbud, vejledning om udstyr og
spørgsmål i forbindelse med samarbejdet, har du altid
kontakt med en kompetent og erfaren salgskonsulent.
erhverv@Q8.dk, telefon 7012 8888.
Direkte kontakt med vores produktteknikere
Har du brug for mere teknisk information kan vores produktteknikere hjælpe. Du er altid velkommen til at kontakte
Produktteknik for at høre nærmere om vores produkter.
produktteknik@Q8.dk, telefon 4599 2575.

Sådan finder du
hurtigt den rigtige
smøreolie
På Q8.dk/smoreskemaer finder du smøreskemaer
til alle typer og modeller af køretøjer og maskiner
samt detaljeret produktinformation om de
anbefalede produkter.
Du kan også downloade et kontrolskema, så du
nemt kan holde øje med smøring og olieskift.

