
Vi har rätt olja
till alla motorer.
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Motorolja för bilar och MC
Eftersom olika motorer används på olika sätt och 
arbetar vid olika varvtal och temperaturer, så 
skräddarsyr man oljans sammansättning efter 
dessa förhållanden. Enkelt uttryckt kan man säga 
att ju hårdare motorn arbetar, desto mer avance-
rad sammansättning krävs på motoroljan. På 
OKQ8 finns allt från exklusiv racingolja till pris-
värd bruksolja.

2-takts olja för t ex båtar, skotrar, 
mopeder och gräsklippare
Beroende på användningsområde, så har de 
olika 2-taktsoljorna olika tillsatser som gör dem 

särkilt lämpade för miljön de ska användas i. 
Rostskydd, förbränningsoptimering och slitage-
skydd är några exempel. Det finns också miljö-
anpassade 2-taktsoljor som bryts ner då de 
kommer ut i miljön.

Växellådsolja, transmissionsolja 
och smörjfetter
Behöver du en olja som fäster på sågkedjan? En 
olja som skyddar kuggarna i växellådan? Eller 
extra slitstark smörjning till tävlingsbilens bak-
axel? På OKQ8 finns mängder av smörjmedel, 
både för specifika delar och för allroundbruk. 

Välj rätt olja!
Ingen annan mack har så välfyllda oljehyllor som OKQ8! Här hittar du alltid precis 
det smörjmedel du behöver. Alltid med bästa kvalitet, naturligtvis. Det enda du 
egentligen behöver bekymra dig över är var i hyllan du ska börja leta, beroende 
på vad du ska ha oljan till. Med den här guiden blir det lite lättare.

Dessa oljor hittar du hos OKQ8
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216127 (1 liter)  216128 (4 liter) 

q8 Formula F1 sae 10w-50
Syntetisk motorolja för tävlingsändamål. Speciellt utvecklad 
för motorer med hög trimningsgrad. Klarar att hålla oljetrycket 
och smörjförmågan uppe trots högt effektuttag, yttryck och 

glidhastigheter som ger hög 
värmeutveckling och utsätter 
oljan för höga påfrestningar. 

Kvalitetsnivå: 
API SM; ACEA A3/B3

216136 (1 liter)

q8 Formula V Long-Life sae 5w-30
Syntetisk motorolja speciellt utvecklad för bensin- och diesel-
motorer i audi, seat, skoda och Volkswagen med förlängda 
och flexibla oljebytesintervall (WIV). Godkänd för Euro 4 

motorer både med och utan partikelfilter. 
Godkänd för de senaste VW specifika-
tionerna 504.00 och 507.00.  

Kvalitetsnivå:  
VW 504.00, 507.00; överlappar VW 
501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 
506.00 och de flesta dieselmotorer som 
kräver 506.01; ACEA A3/B4; MB 229.51; 
möter ACEA C3, C2

215806 (1 liter)  215807 (4 liter) 

OKq8 Delsyntet sae 10w-40
Syntetiskt baserad motorolja för bensin- och dieselmotorer. 
Avsedd för året-runt-bruk från ca -30°C och uppåt. 

Kvalitetsnivå: 
API SJ/CF, ACEA A3/B3

216130 (1 liter) 

q8 Formula elite sae 5w-30
Syntetiskt motorolja utvecklad för moderna personbilar med 
bensin- och dieselmotorer där förlängda bytesintervall och 
bränslebesparing efterfrågas. Främst anpassad för Volvo från 

årsmodell 2000 (ej D5-motorn som ska ha 
Q8 Formula Excel 5W-40). 

Kvalitetsnivå:  
ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF

Motorolja

216132 (1 liter)  216133 (4 liter)

q8 Formula excel sae 5w-40
Syntetisk superolja för bensin- och dieselmotorer. Ger lättare 
start vintertid och bidrar till bättre bränsleekonomi. Testad 
och godkänd av ledande biltillverkare. Avsedd för  
året-runt-bruk från ca -40°C och uppåt. Fullt bland-
bar med andra motoroljor. Lämplig som påfyll-
ningsolja till alla bilar. 

Kvalitetsnivå:  
API SM/CF; ACEA A3/B3/B4 
VW 502.00/505.00/505.01;  
Volvo 97467-54; MB 229.3

216129 (1 liter)

q8 Formula G Long-Life sae 5w-30
Syntetisk motorolja speciellt utvecklad för bensin- och 
dieselmotorer i saab och Opel med förlängda bytesintervall. 
Godkänd för de senaste GM-specifikationerna GM-LL-A-025 
och GM-LL-B-025.

Kvalitetsnivå: 
GM-LL-A-025/B-025; ACEA A3/B3/B4  

(1 liter)

q8 Formula elite C2 sae 5w-30
Syntetisk motorolja för Euro 4 bensin- och dieselmotorer. 
Speciellt utvecklad för motorer med den senaste teknologin 
av partikelfilter och katalysator där en bränslebesparande 
olja efterfrågas. Rekommenderas bl a för Citroen, 
Peugeot, Toyota.

Kvalitetsnivå: 
ACEA C2
ACEA A1/B1, A5/B5

216134 (1 liter)  216135 (4 liter) 

q8 Formula advanced sae 10w-40
Syntetiskt baserad motorolja för bensin- och dieselmotorer. 
Avsedd för året-runt-bruk från ca -30°C och uppåt.
 

Kvalitetsnivå:
API SL/CF; ACEA A3/B3; /
B4; CCMC G5, PD2; VW 
505.00;  
Volvo 97465-14; MB 
229.1

Motorolja

215809 (1 liter)  215812 (4 liter) 

OKq8 Helsyntet  sae 5w-40
Syntetisk motorolja för bensin- och dieselmotorer. Ger maxi-
malt skydd vid såväl kallstart som vid hög temperatur. Medför 
lägre bränsleförbrukning. Avsedd för året-om-bruk från ca 
-40°C och uppåt. Fullt bland-
bar med andra motoroljor. 
Lämplig som påfyllningsolja till 
alla bilar.  

Kvalitetsnivå: 
API SL/CF, ACEA A3/B3

216147 (1 liter)

q8 Formula Techno sae 5w-30
Syntetisk motorolja för bensin- och dieselmotorer. 
Främst anpassad för Ford. Passar flertalet andra tillverkare 
som kräver en lägre viskositet. 

Kvalitetsnivå: 
API SL/CF; ACEA A5/A1/B1;  
Ford WSS-M2C-912-A, 913-A/B
ILSAC: GF-3

215815 (1 liter)  215814 (4 liter) 

OKq8 Mineral HD sae 10w-30
Enklare motorolja till bensin- och dieselmotorer i personbilar 
samt lätta lastbilar. 
  
Kvalitetsnivå:
API SG/CE, ACEA A2/B2 
 

216143 (1 liter)

q8 Formula special sae 5w-30
Syntetisk motorolja för Euro 4 bensin- och dieselmotorer. 
Speciellt utvecklad för motorer med den senaste teknologin 
av partikelfilter och katalysator. Rekommenderas bl a för 

Renault, suzuki, Mercedes-Benz och 
BMw.

Kvalitetsnivå: 
BMW Longlife-01, -04; MB 229.3, 
229.31; ACEA A3/B3/B4/C3 
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216138 (1 liter) 

q8 sBK Racing sae 15w-50
Syntetisk olja för 4-takts moto rcyklar där samma olja används 
i både motor, växellåda och kopp ling. Oljan ger rätt typ av 

friktion för att undvika ”slirande”, ”huggan-
de” eller ”klibbande” koppling. Rekom m -
en deras såväl till högtrimmade motorer i 
tävlings bruk som för vardagsbruk.

Kvalitetsnivå:
API SL; ACEA A3; JASO MA

Motorolja, MC-olja

215820 (1 liter)  215824 (4 liter) 

OKq8 standard sae 10w-30
Motorolja passande till äldre bensin- och dieselmotorer utan 
turbo. Ej för katalysator. 

Kvalitetsnivå: 
API SG/CD

215840 (1 liter)

OKq8 Gräsklipparolja sae 30
Motorolja för 4-takts bensin motorer i gräsklippare. Kan även 
passa för bensinmotorer i äldre personbilar utan turbo. 

Kvalitetsnivå:
API SF/CC

216137 (1 liter)

q8 sBK sae 10w-40
Syntetiskt baserad motorolja av högsta kvalitet för 4-takts 
motorcyklar. Utvecklad för alla slags motorcyklar och körför-         
hållanden. Speciellt anpassad för bästa funk-
tion i motorcyklar där samma olja används i 
motor, koppling och växellåda.

Kvalitetsnivå:
API SL; ACEA A3-02; JASO MA

216139 (4 liter)

q8 T 750 sae 15w-40
Motorolja av UHPD-typ för bensin- och dieselmotorer med 
eller utan turbo i lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner. 
Speciellt utvecklad för Euro 3 och Euro 4 motorer med låga 

emissionsvärden för användning vid svåra 
driftförhållanden och förlängda bytesin-

tervall. Användbar året-runt.   

Kvalitetsnivå:  
API CI-4/SL; ACEA E7, E5, E3, B4, 
B3, A3; World-wide DHD-1; MAN 
M3275; MB 228.3; VOLVO VDS-3; 
MTU Type 2; Mack EO-M Plus; 
Cummins CES 20071, -72, -76, -77, 
-78; Caterpillar ECF-1, ECF-2; DAF, 
IVECO, RVI och SCANIA

215817 (1 liter)  215819 (4 liter) 

OKq8 Mineral HD sae 15w-40
Enklare motorolja till bensin- och dieselmotorer i personbilar 
samt lätta lastbilar. 
 

Kvalitetsnivå:
API SG/CE, ACEA A2/B2 
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216145 (1 liter) 

q8 Fork Oil Light 5
Speciellt framtagen olja för framgafflar 
och stötdämpare på motorcyklar i 
hård belast-
ning. Särskilt 
lämplig för 
dämpare som 
sitter upp och 
ner.

215870 (225 gram) 

OKq8 Hjullagerfett
Litiumkomplexbaserat universalfett med 
hög EP-förmåga. Avsett för allmän chassi- 
och maskinsmörjning 
samt lagersmörjning vid 
alla varvtal. Speciellt 
anpassat för applikationer 
där höga temperaturer 
utvecklas eftersom fettet 
inte ”blöder”. Fettet tål till-
fälliga temperaturchocker 
upp till 250°C utan att 
tappa sin konsistens. 

NLGI 2.5; 
Temperaturområde -30°C – 
+150°C. Färg: brun

MC-olja, MarINolja, sMörjfetter

216141 (1 liter) 

q8 straight 50 sae 50
Motorolja för 4-taktsmototer. Speciellt 
utvecklad för motorcyklar och entusiast-
bilar som kräver rak/singlegradeolja. 

Baserad på mineralolja av 
hög kvalitet med 
anpassade tillsatser 
av senaste teknologi. 
Passar alla typer av 
4-taktsmotorer som 
kräver en högre vis-
kositet. Ej lämplig för 
vinterbruk.  

Kvalitetsnivå:
API SG/CD; JASO 
MA

215873 (225 gram) 

OKq8 allroundfett
Entreprenad- och marinfett. Extremt god 
vattentålighet och vidhäftningsförmåga. 

Används som chassi- 
och lagerfett på entre-
prenad-, jordbruks- och 

skogsmaskiner. Lämplig 
för användning i våta 
miljöer, t ex vattenpum-
par, propellerhylsor m m. 
Medger förlängda smörj-
intervaller.  

NLGI 2; 
Temperaturområde -20°C 
– +120°C. Färg: brun

215871 (420 milliliter) 

OKq8 Universalfett
Universalfett med bra rostskyddande 
egenskaper och hög EP-förmåga för 

smörjning av fordon och 
stationära maskiner. Avsett 
för allmän chassismörjning 
samt för lagersmörjning 
vid måttliga och höga 
varvtal. God vattenresis-
tens och hög mekanisk 
stabilitet. 

NLGI 2; Temperaturområde 
-30°C – +130°C. 
Färg: ljusbrun

221598 (1 liter)  

q8 Outboard 4T
Motorolja för högpresterande 4-takts 
utombordsmotorer. Utvecklad för att 
klara de senaste kraven från motor-

tillverkare vad gäller 
hög smörjande 
förmåga och ren-
het. Ger utmärkt 
korrosionsskydd 
för utombords-
motorer som 
används särskilt i 
saltvatten. 

Kvalitetsnivå:
API SL

215848 (250 milliliter)

OKq8 Marin Gear Oil 
sae 75w-90
Avsedd för alla 
typer av växelhus 
på utombords- 
och inombordsmo-
torer. 
 
Kvalitetsnivå:
API GL-5

216146 (150 milliliter) 

q8 Chain Lube 
Droppfri spraybar kedjeolja för motor-
cyklar, mopeder och cyklar. Har mycket 
god vidhäftningsförmåga. 
Idealisk för o-ringskedjor.
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2-taktsolja

215856 (1 liter)  215858 (0.2 liter)

OKq8 speed Bio TT
Syntetisk biologiskt nedbrytbar olja för luft- och vattenkylda 
2-takts bensinmotorer i motor cyklar, snöskotrar, motorsågar, 
gräsklippare, mopeder m m. Speciellt utvecklad för att ge 
mindre rök och emissioner. Anpassad för 2-takts-
motorer med separat oljetank samt för motorer 
med mycket hög trimningsgrad. Förlänger 
utrustningens livslängd samt ger lägre bränsle-
förbrukning. 

Kvalitetsnivå:
API TC+++; JASO FC; ISO EGD

OBs! ej för utombordsmotorer

215897 (1 liter)  215842 (4 liter) 

OKq8 Marin TT
Universalolja för alla typer av 2-takts bensinmotorer i båtar, 
gräsklippare, mopeder m m. Anpassad för 2-taktsmotorer 
med separat oljetank. Tillåter låg inblandningsmängd.
 
Kvalitetsnivå:
NMMA TC-W3; 
OMC (Johnson, Evinrude)
TSC-4

215834 (1 liter)  215832 (0.2 liter)  

OKq8 super TT 
Syntetiskt baserad olja för luft- och vatten kylda 2-takts ben-
sinmotorer i motor cyklar, snöskotrar, motorsågar, gräsklip-
pare, mopeder m m. Speciellt utvecklad för att ge mindre rök 

och emissioner. Anpassad för 2-taktsmotorer med 
separat oljetank samt för motorer med mycket 
hög trimningsgrad. 

Kvalitetsnivå:
API TC++; JASO FC; ISO EGD

OBs! ej för utombordsmotorer

215838 (1 liter)  215837 (4 liter)

OKq8 skoter TT
Syntetiskt baserad olja för luft- och vattenkylda 2-takts ben-
sinmotorer i motorcyklar, snöskotrar, motorsågar, gräsklip-
pare, mopeder mm. Speciellt utvecklad för att ge mindre 
rök och emissioner. 
Anpassad för 2-takts-
motorer med separat 
oljetank samt för motorer 
med mycket hög trim-
ningsgrad.
 
Kvalitetsnivå:

OBs! ej för  
utombordsmotorer

215844 (1 liter)  215848 (0.2 liter)   

OKq8 Marin Bio TT
Syntetisk, miljöanpassad, biologiskt nedbrytbar universalolja 
för alla typer av 2-takts bensinmotorer i båtar, gräs klipp are, 

mopeder m m. Anpassad för 2-taktsmotorer med 
separat oljetank. Tillåter låg inblandnings mängd. 
Förlänger utrustningens livslängd och ger lägre 

bränsle förbrukning. 

Kvalitetsnivå:
NMMA TC-W3; 
OMC (Johnson, Evinrude); 
85% biologiskt nedbrytbar.

216144 (1 liter) 

q8 Rs extreme 
Syntetisk 2-taktsolja för luft- och vattenkylda 2-takts bensin-
motorer i motorcyklar, motorsågar, gräs klippare, mopeder och 

snöskotrar. Utformad för att ge låg rök och 
låga emissioner vid förbränning. Kan även 
användas för 2-takts motorer med separat 
smörjning. Speciellt lämplig i tävlings-
motorcyklar, tävlingsskotrar, motorsågar 
där påfrestningarna är stora p g a högt 
effektuttag.

Kvalitetsnivå:
JASO FC; ISO EGD; 
API TC+++

OBs! ej för utombordsmotorer
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215862 (1 liter)

OKq8 Hydraul syntet Bio IsO VG 46
Syntetisk biologiskt nedbrytbar hydraulolja främst avsedd för 
fordonshydraulik där krav på brett temperaturintervall ställs. 
Har goda lågtemperaturegenskaper. För året-runt-bruk. 

Kvalitetsnivå:
SS 15 54 34 AV46 Miljöanpassad; 
DIN 51524 del 3 kat HVLP;
ISO 15380 HEES 
100% biologiskt nedbrytbar.

Hydraulolja, sågkedjeolja

215860 (1 liter)

OKq8 sågkedjeolja Bio IsO VG 68
Biologiskt nedbrytbar vegetabilisk kedjeolja för motorsågs-
kedjor och kedjetransportörer. För året-runt-bruk. Speciellt 

lämplig i vattentäkter m m där krav på hög biologisk 
nedbrytbarhet ställs. Förlänger utrustningens 
livslängd. 

Kvalitetsnivå:
ISO 6743/0 kat Y; 95% biologiskt  
nedbrytbar.

215809 (1 liter)  215812 (4 liter)

OKq8 Hydraul LT IsO VG 32
Hydraulolja främst avsedd för fordonshydraulik där krav på 
extremt brett temperaturintervall ställs. Har extremt goda låg-
temperaturegenskaper. För året-runt-bruk. Asklösa (zinkfria) 
slitageminskande tillsatser.
  
Kvalitetsnivå:
SS 15 54 34 AV32; 
Bättre än DIN 51524 del 
2 kat HVLP; Överträffar 
ISO 11158

215803 (1 liter)  215802 (4 liter)  

OKq8 sågkedjeolja IsO VG 100
Kedjeolja för motorsågar och kedjetransportörer. För året-runt 
bruk.
 
Kvalitetsnivå:
ISO 6743/0 kat Y

215831 (1 liter)

OKq8 aTF Typ F/G
Olja för automatiska växellådor som kräver en olja enligt  
ATF Typ F/G. Lämplig i momentomvandlare, konvertrar, servo-
styrningar, hydraulsystem och vissa manuella växellådor. 

Kvalitetsnivå:
Ford ESP-M2C-33F/G; Volvo 97330; Volvo 97301; 
John Deere JDM J21A

215770 (1 liter)

OKq8 Växellådsolja GL-1
sae 80w-90
Olja för manuella växellådor i bilar och 

motorcyklar som kräver en 
olja enligt API GL-1.  

Kvalitetsnivå:
API GL-1

atf-olja, VÄXellådsolja, traNsMIssIoNsolja

215826 (1 liter)

OKq8 aTF Dexron III
Olja för automatiska växellådor som kräver en olja enligt GM 
Dexron III. För moderna och elek tro niskt styrda växellådor. 

Lämplig i momentomvandlare, manuella växellådor, 
konvertrar, servostyrningar samt hydraulsystem 
där en olja av ATF-typ rekommenderas. 

 
Kvalitetsnivå:
GM Dexron III; 
MB 236.1, 236.5; Allison C-4; Ford Mercon; 
ZF TE-ML-09, 11, 14, Crysler ATF +3

215768 (1 liter) 

OKq8 Växellådsolja syntet GL-4 sae 75w-80
Syntetisk olja för manuella växellådor som kräver en olja 
enligt API GL-4. Speciellt anpassad för framhjulsdrivna 
bilar där växellåda och differential är hopbyggda. 
Godkänd för alla framhjulsdrivna Volvo samt M90 
växellådor i 940/960/ S90/V90.  

Kvalitetsnivå: 
API GL-4; Volvo 97308

215782 (1 liter) 

OKq8 Transmissionsolja 
syntet GL-5 Ls sae 75w-90
Syntetisk Limited-Slip (LS) olja för bak-
axlar utrustade med diff eren tial  broms 
som kräver en olja enligt API 
GL-5. Ger bränslebesparingar 
och överlägsen smörjning 
året-runt. 

Kvalitetsnivå:
API GL-5

215774 (1 liter)

OKq8 Transmissionsolja 
syntet GL-5 sae 75w-90
Syntetisk olja för bakaxlar (hypoid-
växlar) och växellådor som 
kräver en olja enligt API  
GL-5. Ger bränslebespa-
ringar och överlägsen 
smörjning året-runt. 
Fungerar utmärkt i båt-
drev (Z-drev) och växel-
hus på utom bordare.
  
Kvalitetsnivå:
API GL-5

(1 liter)

q8 Unitrans JK
Syntetisk olja för automatiska växellådor i flertalet moderna 
japanska, europeiska och koreanska bilar. Speciellt utvecklad 
för Aisin Warners automatiska växellådor som används bl a i 

senare årsmodeller av Volvo och Saab.

Kvalitetsnivå:
GM Dexron IIIH; Aisin Warner JWS 
3309; Toyota T-I, T-II, T-III, T-IV; PSA 
JWS 3309; GM 9986195; Saab 3309; 
Volkswagen P/N G 055 025; Volvo P/N 
1161540-8; Chrysler ATF+4, Nissan 
Matic C/D/J; Mitsubishi SP-II, SP-III; 
Ford WSS-M2C924-A; Honda ATF Z-1 
m.fl.  
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latHuNd för persoNBIlar
Audi, VW, Seat, Skoda
1999 - 2007 med förlängda bytesintervall =Q8 
Formula V Long-Life 5W-30 (undantag: R5 och 
V10 TDI = se instruktionsbok). Fram till 1999 
samt nyare modeller utan förlängda bytesinter-
vall = Q8 Formula Excel 5W-40(*), OKQ8 
Helsyntet 5W-40(**).

BMW
1998 - 2007 med förlängda bytesintervall = Q8 
Formula Special 5W-30. Fram till 1998 = Q8 
Formula Excel 5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 
5W-40(**).

Citroën
2000 – 2007 = Q8 Formula Elite 5W-30
(undantag: 2.2 bensin, 2.2 och 2.8 HDI =
Q8 Formula Excel 5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 
5W-40(**), dieselmotorer med partikelfilter = se 
instruktionsbok).

Ford
Fram till 2007 = Q8 Formula Techno 5W-30 
(undantag: etanolmotorer = Q8 Formula Excel 
5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 5W-40(**), Galaxy = 
Q8 Formula Excel 5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 
5W-40(**), dieselmotorer med partikelfilter = se 
instruktionsbok).

Kia
2000 – 2007 = Q8 Formula Excel 5W-40(*), OKQ8 
Helsyntet 5W-40(**) (undantag: dieselmotorer 
med partikelfilter = se instruktionsbok). Fram till 
2000 = Q8 Formula Advanced 10W-40(*), OKQ8 
Delsyntet 10W-40(**).

Mazda
Bensinmotorer fram till 2007 = Q8 Formula Excel 
5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 5W-40(**). (undantag: 
rotary motorer = se instruktionsbok). 
Dieselmotorer fram till 2006 = Q8 Formula
Elite 5W-30 (undantag: motorer med partikelfilter
= se instruktionsbok).

Mercedes-Benz
2004 - 2007 där MB 229.51 rekommenderas
= Q8 Formula V Long-Life 5W-30. 2002 - 2006 
där MB 229.31 rekommenderas = Q8 Formula 
Special 5W-30, MB 229.1 / 229.3 = Q8 Formula 
Excel 5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 5W-40(**).  

1999 - 2002 = Q8 Formula Excel 5W-40(*), 
OKQ8 Helsyntet 5W-40(**). Fram till 1998 = Q8 
Formula Excel 5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 
5W-40(**), Q8 Formula Advanced 10W-40, 
OKQ8 Delsyntet 10W-40.

Opel / Saab
2002 – 2007 med förlängda bytesintervall. = Q8 
Formula G Long-Life 5W-30. Fram till 2002 = 
Q8 Formula Excel 5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 
5W-40(**), Q8 Formula Advanced 10W-40, 
OKQ8 Delsyntet 10W-40.

Peugeot
1999 – 2007 = Q8 Formula Excel 5W-40.
(undantag: dieselmotorer med partikelfilter
= se instruktionsbok). Fram till 1998 = Q8 
Formula Excel 5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 
5W-40(**), Q8 Formula Advanced 10W-40, 
OKQ8 Delsyntet 10W-40.

Renault
2000 - 2007 = Q8 Formula Excel 5W-40
(undantag = dieselmotorer med partikelfilter
= Q8 Formula Special 5W-30). Fram till 2000 = 
Q8 Formula Excel 5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 
5W-40(**), Q8 Formula Advanced 10W-40, 
OKQ8 Delsyntet 10W-40.

Toyota
1999 – 2007 = Q8 Formula Elite 5W-30 (undan-
tag: dieselmotorer med partikelfilter = se 
instruktionsbok). Fram till 1999 = Q8 Formula 
Excel 5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 5W-40(**).

Volvo
2000 – 2007 = Q8 Formula Elite 5W-30 (undan-
tag: D5 fram till 2006 = Q8 Formula Excel 
5W-40, 2006 och framåt = Q8 Formula Elite 
5W-30). Fram till 2000 = Q8 Formula Excel 
5W-40(*), OKQ8 Helsyntet 5W-40(**), Q8 
Formula Advanced 10W-40, OKQ8 Delsyntet 
10W-40.

(*) Bästa val    (**) Alternativt val

Om bilen är äldre än 1998 årsmodell 
så kan man alltid välja bland följande 
produkter:
OKQ8 Helsyntet (Bästa val)
OKQ8 Delsyntet (Alternativt val)

Olja med högt ställda krav
Kraven på smörjmedel blir allt hårdare. Vem vill inte ha smörjmedel med lång 
livslängd, minskad energiåtgång och förlängda bytesintervaller? Skärpta  
miljönormer ställer också krav på olika smörjmedels effektivitet och innehåll.  
Ju bättre smörjande egenskaper en olja har, desto lägre energiförbrukning  
och smörjoljeåtgång. Ju mer miljöanpassade tillsatser en olja innehåller, desto 
mindre påverkar den miljön.

För att nå de ständiga förbättringar som krävs 
arbetar OKQ8 enligt ett verksamhetslednings-
system där både kvalitets- och miljöfrågorna är 
certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Att 
köpa smörjmedel från OKQ8 innebär därför:

•   Att du får produkter av yttersta kvalitet och 
med tillhörande hög service.

•    Att du får produkter som är framtagna för att 
passa dina behov.

•   Att du får produkter som är så miljöanpas-
sade som möjligt med avseende på situatio-
nens krav.

Tänk på miljön!
All använd olja är att betrakta som far-
ligt avfall. Oljan innehåller bland annat 
metaller och slitagepartiklar från utrust-
ning som inte får komma ut i kretslop-
pet. Lämna därför all använd olja på 
din kommunala återvinningsanläggning 
eller i vår Gör-Det-Själv-hall i samband 
med oljebytet.

Besök oss gärna på www.okq8.se där du hittar ”Oljeöversättaren”och ”Oljeguiden”.  
Med hjälp av Oljeöversättaren kan du översätta en konkurrents produkt till motsvarande  
produkt hos OKQ8. I Oljeguiden finns rekommendationer till närmare 10 000 fordon.

Syntetolja eller mineralolja?
Syntetiska oljor är alltid att föredra, inte bara 
för motorer utan även för växellådor, trans-
missioner och hydraulik. Den lägre friktionen 
och överlägsna smörjförmågan hos de hel-
syntetiska oljorna ger alltid en reduktion av 
friktion, slitage och skaderisk jämfört med 
mineraloljor. Vill du vara säker på att du ger 
din utrustning den bästa oljan ska du välja 
det syntetiska alternativet. 

Kan man då blanda motoroljor 
av olika kvaliteter och fabrikat? 
Alla motoroljor är blandbara med varandra. 
Det går också alldeles utmärkt att blanda  
en syntetolja med en mineralolja. Tänk bara 
på att oljorna uppfyller rätt kvalitetsklass för 
din bil. Om du inte vet vilken olja som finns i 
motorn när du ska fylla på en halv liter så 
använd för säkerhets skull alltid en olja av 
högsta kvalitetsklass, d v s en helsyntetisk 
olja.

Hur väljer jag rätt motorolja?
Många fordonsmodeller, framförallt äldre års-
modeller, är relativt okänsliga för valet av olja. 
Nyare fordon har dock särskilda krav på oljans 
kvalitet. Detta ställer i sin tur större krav på dig 
som köpare eftersom det gäller att välja rätt 
produkt till ditt fordon.

Vad betyder det som står på oljeflaskan? 
Det första man brukar se på oljeflaskan är 
oljans viskositetsklass. Den klassas enligt 
SAE-systemet och beskriver oljans flytegen-
skaper vid olika temperaturer, t ex SAE 5W-40. 
Denna beteckning talar om för oss hur trögfly-
tande oljan är vid kallstart och hur lättflytande 
vid varm motor och belastning. Ju högre siffra 
desto tjockare olja. SAE-beteckningen har 
alltså inget med oljans kvalitet att göra.
  Vilken kvalitetsklass som oljan ska uppfylla 
för just din bil hittar du i instruktionsboken. Om 
du inte har den till hands kan du ta hjälp av vår 
Oljeguide på nätet eller lathunden här intill. 
Sedan letar du upp en olja med rätt kvalitets-
klass på vår oljehylla.



OK-q8 aB smörjmedel
Box 23900, 104 35 stockholm,

produktteknik@okq8.se
Tel 08-506 805 40

www.okq8.se

96
00

2-
1 

Ju
ni

 2
00

8


