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OKQ8 utökar sortimentet av moderna motoroljor
OKQ8 fortsätter att utveckla sitt sortiment av moderna motoroljor som passar både diesel- och
bensinmotorer. Fördelen med dessa motoroljor är att användningen av dem leder till en ökad
bränslebesparing* och skydd mot motorslitage.
De nya motoroljorna Q8 Formula Special FE, Q8 Formula Elite C2 EVO och Q8 Formula Special RN är
syntetiska och utvecklade för dagens moderna fordon. De passar både bensin- och dieselmotorer i
personbilar och är även kompatibla med motorer i miljöklassen Euro 6. Produkterna tillverkas i Q8:s
smörjoljefabrik i Belgien, som är en av världens modernaste smörjmedelsfabriker.
-

Vi utvecklar ständigt nya motoroljor, anpassade till ledande biltillverkare för att möta kundernas
högt ställda krav. Våra senaste syntetiska oljor är även så kallade Low SAPS, vilket innebär att de
innehåller låga halter av fosfor och svavel för att skydda bilens efterbehandlingssystem, säger
Georgi Viering, Manager Technical Service & Products.

Motoroljorna kommer att finnas tillgängliga på OKQ8:s stationer runt om i landet och hos Q8Oils
återförsäljare.
Mer information finns på OKQ8.se: https://www.okq8.se/foretag/smorjmedel/
För teknisk information kontakta gärna: produktteknik@okq8.se
* M111 Fuel Economy test

Fakta och produktdatablad
Q8 Formula Special FE 0W-20
Ladda ner produktdatablad

Q8 Formula Elite C2 EVO 5W-30
Ladda ner produktdatablad

Q8 Formula Special RN 5W-30
Ladda ner produktdatablad

OKQ8 Scandinavia – Hållbar möjliggörare för människor i rörelse
OKQ8 Scandinavia har verksamhet i Sverige och Danmark och är ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag. Vi är en engagerad,
kundorienterad och hållbarhetsfokuserad organisation med cirka 5 000 medarbetare. Vi arbetar aktivt för att driva utvecklingen av
mer klimat- och miljövänliga drivmedel och produkter, att minska ojämlikhet och att bidra till hållbara städer och samhällen. Med
cirka 1 000 servicestationer, vår egen bank och ett av marknadens starkaste företagserbjudanden vill vi vara en hållbar möjliggörare
för människor i rörelse – nu och i framtiden. Läs gärna mer på okq8.se.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Karin Hellgren, Head of Communication, OKQ8 Scandinavia
Tel: 073-068 40 04, e-post: karin.hellgren@okq8.se
Georgi Viering, Manager Technical Service & Products
Tel: 070-268 02 77, e-post: georgi.viering@okq8.se
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