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KONKURRENCE
Du kan vinde op til  
10.000 kr. Se mere  

på bagsiden.



Vi er der for dig Q8 fordele

Skriv HØST  
i en sms og send  

til 1999 for et  
uforpligtende  

tilbud.

Q8 har handlet med landbruget i mange år, og har derfor stor 
erfaring med at vejlede landmænd, maskinstationer og skov-
entreprenører om brændstoffer, fyringsolie, smøremidler og udstyr. 

Vi sælger udelukkende olieprodukter af høj kvalitet, men altid til konkurrence-
dygtige priser, og vi er altid klar på en god handel. Derfor finder du heller ikke 
priser i denne brochure udover på udstyr, for produkterne skal være tilpasset dit 
behov og forbrug. 

Og hvis du gerne vil have ro i maven mht. dine dieseludgifter, så tilbyder vi også 
en fastprisaftale, hvor du låser din pris i 3, 6, 12 eller 24 måneder. Vi leverer fra dag 
til dag, når du bestiller smøreolie inden kl. 13 og diesel/fyringsolie inden kl. 16.

Få et uforpligtende tilbud 
Vil du gerne vide mere eller have et tilbud tilpasset dig? Så udfyld vores kontakt-
formular med navn, CVR-nummer/Q8 kundenummer og telefonnummer, og vælg 
et tidspunkt, hvor vi kan kontakte dig. Så ringer vi dig op på hverdage mellem 
kl. 8 og 16. Skriv HØST i en sms og send til 1999 og få et link til formularen. 
Alle, der udfylder formularen, deltager automatisk i konkurrencen om at 
vinde op til 10.000 kr. Læs mere på bagsiden.

Du er også velkommen til at kontakte vores landbrugsteam direkte  
på tlf. 7012 8888 – de sidder klar døgnet rundt.

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

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.

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.

mariuspedersen.dk/site-tools/spildolie 
eller tlf. 7022 3696.

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, tlf. 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, tlf. 4599 2575.

Landbrugsteamet 
i Q8’s kundeservice

Q8’s landbrugsteam 
i marken
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Brændstoffer
Vores dieselprodukter kommer i to versioner, almindelig og Excel. Excel er 
vores premiumprodukt til dig, der vil passe ekstra godt på dine maskiner.  

Vores produkter er tilføjet et friktionsreducerende og rengørende additiv, der mindsker 
slitage på bevægelige dele i brændstofsystemet. I vores diesel har vi valgt et additiv, 
som er særligt udviklet til dieselmotorer. Her kan vi fokusere på de høje krav, der stilles til 
motorens og brændstoffets renhed og stabilitet. Det høje indhold af antioxidanter sikrer 
samtidig, at dieselfilteret og hele brændstofsystemet holdes i god stand. 
Alle additiver er testet efter europæiske standarder på vej og i laboratorium – blandt 
andet vores eget forskningslaboratorium Q8 Research. 

Når du bestiller via vores kundeservice inden kl. 16 på hverdage, kan vi som udgangspunkt 
altid levere næste dag.

100% fossilfrit brændstof
Reducér din CO2 med op til 90% med Q8’s HVO Biodiesel.

Q8 Biodiesel 
HVO100
HVO (Hydrogeneret Vegetabilsk Olie) er et 
miljøvenligt alternativ til almindelig fossil 
diesel og er 100 % biologisk. Der er flere 
fordele ved at vælge Q8 Biodiesel HVO100.
Du reducerer CO2-udledningen med op 
til 90% og får samtidigt flere forbedrede 
tekniske egenskaber i forhold til alm. diesel.

Q8 Biodiesel HVO100 kan bestå af mange 
forskellige bæredygtige råvarer. Blandt andet 
animalsk affaldsfedt fra fødevareindustrien, 
fiskeolie fra affaldsfisk, vegetabilske olier, 
brugt madolie, restprodukter fra majs, 
certificeret palmeolie, rapsolie, sojabønneolie, 
camelina olie, jatropha olie og meget andet.

Stort set alle kan uden problemer køre på Q8 
Q8 Biodiesel HVO100. Vi anbefaler dog, at du 
tager en snak med os, hvor vi gennemgår din 
maskinpark inden opstart.

Hvordan kommer jeg 
i gang med HVO?
Q8 Biodiesel HVO100 er et forholdsvis nyt 
produkt, og det er ikke alle dieselmotorer, 
der kan udnytte potentialet i denne form 
for miljøvenlig diesel. Der er f.eks en 
begrænsning ved ældre motorer, som ikke er 
godkendt til HVO. Tilgængeligheden skal 
også afklares i forhold til, hvor du opererer, 
da udbredelsen endnu ikke er 100%. Men 
har du hjemme-tank, leverer vi direkte til 
dig.

Der er imidlertid en markant interesse for 
biobrændstof, da flere og flere virksomheder 
fokuserer på miljøvenlige løsninger, der 
nedbringer CO2-udledningen.

Vi står klar med råd og vejledning omkring 
de specifikke spørgsmål, der skal afklares i 
forhold til din virksomhed og vognpark. Det 
nemmeste er derfor at kontakte en af vores 
rådgivere. Så er du sikker på at komme godt 
i gang.

Entreprenør 
Diesel

Excel 
Entreprenør 
Diesel

Fyringsolie  
ekstra (Farvet)

Super Diesel 
Landbrug

Excel  
Landbrugs 
Diesel

Transport 
Diesel B7

Excel 
Transport 
Diesel B7

Excel 
Fyringsolie 
Extra (Farvet)

Levering fra dag til dag
Q8 fordel Du kan bestille produkter fra dag til dag. Bestillinger 

på hverdage kan leveres den efterfølgende hverdag, 
hvis du blot bestiller inden kl. 16.
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LowRisQ Erhvervs+ er en tillægsforsikring til 
din traditionelle bil forsikring, hvor du kan: 

  få dækket din selvrisiko med op til 5.000 kr.
  få dækket udstyr monteret udenpå bilen med op til 20.000 kr. 

   få dækket mistet bilnøgle, tankning af forkert brændstof mv.

KUN 

188,- 
pr. md./pr. bil

Slip for selvrisikoen med 
LowRisQ Erhverv+

LowRisQ Erhverv+ dækker firma- og erhvervsregistrerede biler  
og vil også dække, når bilerne bruges til privatkørsel. 
Brug kampagnekoden ”landbrug20” så får du en gratis Årstidens 
Vask med, når du bestiller (værdi 159,95 kr.).

Se alle dine fordele på www.Q8.dk/hoesttilbud eller ring 7012 8888   

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

Lav en fastprisaftale
Vidste du, at du kan låse din oliepris hos os? Når du fastlåser din oliepris ved 
du lige præcis, hvilke brændstofudgifter du skal budgettere med i en periode. 
Det er en stor fordel for de fleste landmænd.

Produkter
Du kan aftale fast pris på følgende produkter:
• Landbrugsdiesel
• Entreprenørdiesel
• Transportdiesel
• Fyringsolie

Periode
Med en fastprisaftale låser du din pris på 
diesel og/eller fyringsolie fast pr. en given 
dato. Aftalen starter den første dag i den 
kommende måned, og udløber den sidste dag 
i måneden – 3, 6, 12 eller 24 måneder senere. 
Med en fastprisaftale på 12 eller 24 måneder 
har du mulighed for at lade aftalen starte 
senere end den første dag i den kommende 
måned.

Hver dag er en rejse

  2017     2018         2019   2020   

Variabel
listepris

Fast pris

ÅR

Aftalepris
Aftaleprisen er Q8’s listepris på en given 
dato + et fastpristillæg + bio-tillæg. Prisen er 
kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms og afgifter og 
energisparebidrag, og den låses fast ved at 
bekræfte aftalen senest kl. 15 samme dag, som 
den er modtaget. Levering til den fastlåste pris 
sker fra og med den første i den efterfølgende 
måned.

Risiko
At låse prisen fast indebærer risiko, da den 
variable listepris kan falde til under aftaleprisen. 
Som udbyder af fastprisaftaler kan Q8 ikke 
rådgive herom. Vi anbefaler vores kunder at få 
risikoen vurderet af egne rådgivere.
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208 liter60 liter20 liter5 liter

Gear- og differentialeolie
Q8 T 55 
80W-90 
Multigrad gearolie til manuelle gear, differentialer, 
slutdrev og andre geardrev. Indeholder højtryks-
additiver, som reducerer slid selv ved meget hård og 
stødvis belastning.

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 90 /  
Q8 T 45 LS 85W-140 
- indeholder LIMITED SLIP additiv

En særlig gearolie til bagtøj med  
spærrediffen tiale (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

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

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

Kvalitetsmotorolier 
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 diesel-
motorer, der anvender brændstof med lavt svovlind-
hold, arbejder under hårde belastningsforhold og 
med forlænget olieskiftinterval. Begrænser tilstop-
ning af dieselpartikelfilter (DPF/CRT), og beskytter 
katalytiske efterbehandlingssystemer (SCR).

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.
 

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

Q8 T 800 
10W-40 
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.

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.

mariuspedersen.dk/site-tools/spildolie eller tlf. 7022 3696.

Smøremidler
Vi tilbyder et omfattende udvalg af højkvalitetssmøremidler til landbruget 
baseret på mange års erfaring. Vi arbejder hver dag på at tilpasse og 
forbedre vores produkter ud fra vores kunders behov, uanset om du kører 
John Deere, Fendt, Massey Ferguson, New Holland, CNH, Claas eller et 
andet mærke.

Vores smøremidler er designet til at beskytte vitale komponenter og 
forbedre brændstofforbruget, så dine maskiner holder længere, og du 
holder drifts-omkostningerne nede. Vi ønsker også at passe bedre på 
miljøet, derfor er de designet til at reducere skadelige emissioner, og 
samtidig har vi udviklet et antal bionedbrydelige smøremidler.

Vores produktprogram til landbruget består af motor-, gear-, transmissions-, 
hydraulik- og universalolier samt smørefedt.  

De fleste produkter leveres i emballager med 5, 20, 60 eller 208 liter.  
Når du bestiller via vores kundeservice inden kl. 13 på hverdage, kan  
vi som udgangspunkt altid levere den næste dag. 

Q8 fordel

Levering fra dag til dag 
hvis du bestiller inden kl. 13.

Q8 fordel

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.

Sådan finder du hurtigt 
den rigtige smøreolie
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Bæredygtige 
smøremidler

Q8 Renoir 2 
Smørefedt
Anvendes til let eller hårdt belastede kugle-, glide- og 
rullelejer, især hvor der er mulighed for spild til omgivel-
serne. Indeholder biologisk nedbrydelig syntetisk rester, 
hvilket udvider produktets anvendelsestemperatur til 
maksimum 140 °C, dog kortvarigt op til 180 °C.

Q8 Holbein Eco 46 
Hydraulikolie
Anbefales til hydrauliske systemer samt gear- og leje-
smøring, hvortil der ønskes ECO label certificeret olie, 
der ikke indeholder stoffer som er skadelige for marine-
liv. Dette kan for eksempel være skov- og landbrugsma-
skiner, entreprenørudstyr, marinefartøjer m.m. ECO label 
certificeret.

Q8 Holbein Bio Plus 46 
Hydraulikolie
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.

Q8 Chain Oil Bio 68  
Kædesavsolie
En vegetabilsk olie beregnet til smøring af motorsavkæ-
der 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.

Vores bæredygtige smøremidler er biologisk nedbrydelige og er dermed en del af 
vores bidrag til at passe bedre på miljøet. Derfor får de vores egen mærkning ”Bedre 
miljøvalg”, som stiller høje krav til produkternes kvalitet og påvirkning af miljøet.

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. Det betyder, at vores smøremidler opfylder 
følgende: 

•  Indeholder en baseolie af vegetabilsk oprindelse (hvilket betyder en rapsplantes 
fedtstof er raffineret til en syntetisk baseolie)

• Har biologisk indhold på minimum 25%
• Må ikke være mærket ”farligt for miljøet”
• Har bionedbrydelighed på minimum 60% i henhold til OECD-test 301 B/F

Ifølge Naturstyrelsen er det påkrævet selvskovere og sankere at benytte motorsave 
med bionedbrydelig kædeolie. Hvis traktorer kører mere end 300 timer pr. år på 
styrelsens arealer og på stikspor, skal hydraulikolien også være bionedbrydelig*. 
Du kan læse mere her: Q8.dk/baeredygtige_smoeremidler

*naturstyrelsen.dk/annonceringer/udbud/miljoekrav-til-skovmaskiner
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Q8 Handel 
32, 46, 68 
Højtryks hydraulikolie med ekstra højt viskositets-
indeks som kombineret med gode flydeegenskaber 
giver drifts sikkerhed ved både høje og lave tem-
peraturer. 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. Universalolie

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.

Transmissions- og hydraulikolie

Q8 T 1000 (D) 
10W-30 
Universalolie til ældre landbrugs- og entreprenørud-
styr. 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.

Q8 T 5000 
Syntetisk baseret transmissions- og hydraulikolie til 
landbrugs- og 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.

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 Ruysdael WR 2 
Stærkt vedhængende landbrugs smørefedt 
med højtryksegenskaber og ekstrem god 
modstandsdygtighed over for vand.

Q8 Rembrandt Moly 2  
Smørefedt med højt indhold af molybdændi-
sulfid (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 højtryks-
egenskaber til generel fedtsmøring. 

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

Smørefedt     

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.

Q8 Antifreeze Long Life 
(rød)
Langtidsholdbar kølervæskekoncentrat til frost- 
og korrosions beskyttelse af kølevandssystemer. 
Q8 Antifreeze Long Life har 5 gange længere 
skifte interval, og giver bedre og effektiv beskyt-
telse af alle metaller, kølerslanger og pakninger i 
køle systemet. 

Q8 Multi LCX 2 
Lithium/calcium-baseret universal smørefedt til 
landbrug-, entreprenør- og marineudstyr. Meget 
vedhængende og vand modstandsdygtig. Også 
til kuglelejer. Farve: Grøn.
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Dieseltank 
Korrosionsklasse C3 (udendørs), anodebeskyttet.

Tanke – frit leveret Bestil på tlf. 7012 8888 døgnet rundt Bestil på tlf. 7012 8888 døgnet rundt
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Udstyr

Combi  
ladtank
Diesel & 
AdBlue
Kombiladtank til 
diesel og adblue 
med 12 volt diesel-
pumpe.

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

Ladtank 
inkl. 
pumpe 
2” påfyldning, 
måler, sugerør. 
12, 24, 230 volt 
pumpe, 6 m slan-
ge og aut. pistol.

Spildbakker 
Til miljørigtig opbevaring af tromler.  
Til 2 tromler B 660 x  
H 430 x L 1320.

Automatpistol 
3 positioner for regulering af 
gennemstrømning, F1” tilslutning.

Komplet 
filtersæt 
10 mμ med vand- 
separator og adapter.  
Løse filtre kan tilkøbes.

Flerbruger 
pinkode 
boks 
Med 4-cifret kode.
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Fedtpresser  
Lube Shuttle 
19,2V batteri. 1 batteri medfølger.  

HR 2 håndpumpe 
med slange
¾” teleskopsugerør, 2” tromleadaptor, 
der passer til 60 liter og 200 liter tromler. 
1,3 meter udleveringsslange med tud.

HR 1 håndpumpe
¾” teleskopsugerør, 2” tromle- 
adaptor, der passer til 60 liter  
og 200 liter tromler. 

Inkl. komplet  
230 volt pumpesæt, 
vandseparator og  

K33 mekanisk  
oliemåler

Inkl. 2” 
påfyldning,  

oliestandsmåler,  
bundhane og  

tankalarm.

Fyrings
olietank 
Korrosionsklasse 
C3 (udendørs), 
anodebeskyttet.

7.500,-

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

3.475,- 2.445,-

12.250,-

6.300,-
450 liter

1.295,-

1.737,- 41860 45850

1.930,-

6.845,-
1800 liter

535,-
110 liter

6.150,-
300 liter

5.085,-
1200 liter

395,-
65 liter

379,-
60 liter

510,-
70 liter

570,-
120 liter

1” slange 
Med fittings til diesel.

410,-
4 meter

480,-
6 meter

179,-

555,-
8 meter

Q8 LubeShuttle 
håndfedtsprøjte 
Fedtsprøjte for fedtpatroner med 
forskruning specielt udviklet efter 
det gennemtænkte Lube Shuttle® 
design. Giver lettere håndtering 
og minimerer spild af produkt.
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Vi glæder os til at 
høre fra dig
Vi håber, du kunne bruge indholdet i denne brochure, og at du gerne vil handle med os 
hos Q8 Landbrug. Vil du vide mere, eller ønsker du et tilbud tilpasset dig? Så udfyld vores 
kontaktformular med navn, CVR-nummer/Q8 kundenummer og telefonnummer, og vælg 
et tidspunkt, hvor vi kan kontakte dig. Så ringer vi dig op på hverdage mellem kl. 8 og 16. 
Skriv HØST i en sms og send til 1999 for at få et link til formularen.

Konkurrence: Vind op til 10.000 kr.
Denne sommer deltager alle, der udfylder en kontaktformular eller bestiller brændstof 
eller smøremidler, automatisk i konkurrencen om at vinde den samlede værdi af alle de 
ordrer man har bestilt i perioden 1. juli - 30. september 2020 – op til 10.000 kr.

Du er også velkommen til at kontakte vores landbrugsteam 
direkte på tlf. 7012 8888. De sidder klar døgnet rundt.


