
SMÖRJER ALLT MELLAN HIMMEL OCH JORD

SEX FÖR TVÅTAKT

Det är många som inte inser att tvåtaktsoljan
faktiskt är en motorolja. Men trots att den blan-
das med bensin har den precis samma funktion
som en vanlig motorolja, att smörja, tvätta bort
sot, förhindra rostbildning och att täta. 

När det gäller tvåtaktsoljorna talar man aldrig
om viskositet, utan endast om kvalitetsklass. På
senare år har det kommit fram ett antal nya kvali-
tetsklasser som inneburit en avsevärd höjning av
oljekvaliteten på marknaden. 

I det här produktbladet presenterar vi sex av
våra mest framgångsrika tvåtaktsoljor. De är alla
framtagna för tvåtaktsmotorer som kräver smörj-
medel av allra högsta kvalitet. Vår kunskap har vi
hämtat från många års erfarenhet från bland annat
olika tävlingsengagemang. Med hjälp av dessa
erfarenheter har vi sedan på vårt forsknings- och
utvecklingscentrum utvecklat en serie produkter
med egenskaper, som både förlänger livet och
höjer prestandan hos varje tvåtaktsmotor.
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OKQ8 Speed Bio TT
Helsyntet för vinnare som har miljön i tankarna 

Helsyntetisk biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja,
uppbyggd av syntetiska estrar, för luft- och vatten-
kylda tvåtaktsmotorer i motorcyklar, snöskotrar,
motorsågar, gräsklippare, mopeder mm. Speciellt
utvecklad för motorer med mycket högt effektuttag
samt för att ge mindre rök och emissioner. Tillåter
låg inblandningsgrad (2%) enligt motortillverkarens
rekommendation. Även lämplig för motorer med
separat (injektor) oljetank. OBS! Ej lämplig för
utombordsmotorer.  

KVALITETSNIVÅ
API TC+++, JASO FC, ISO-EGD (GLOBAL GD)

FÖRDELAR
• Låg rök
• Låga emissioner 
• Utmärkt cylinder- och lagersmörjning
• Goda lågtemperaturegenskaper
• Mycket låg askhalt medför minimala avlagringstendenser
• Utomordentliga högtemperaturegenskaper
• Mycket bra rost- och korrosionsskyddande egenskaper
• Självblandande 
• Minskar risken för beläggning på tändstiften 

Q8 RS Extreme 
Helsyntetisk tävlingsolja för vinnare 
som tar det kallt

Helsyntetisk tvåtaktsolja av mycket hög kvalitet, för
luft- och vattenkylda tvåtaktsmotorer i snöskotrar,
motorcyklar, mopeder mm. Används av ett flertal
tävlingsåkare. Goda lågtemperaturegenskaper.
Speciellt utvecklad för motorer med mycket högt
effektuttag t ex i tävlingsmaskiner. Tillåter låg inbland-
ningshalt (ca 2%) enligt motortillverkarens rekom-
mendation. Även lämplig för motorer med separat
(injektor) oljetank. OBS! Ej lämplig för utombords-
motorer.

KVALITETSNIVÅ
API TC+++, JASO FC, ISO-EGD (GLOBAL GD)

FÖRDELAR
• Låg rök
• Låga emissioner 
• Utmärkt cylinder- och lagersmörjning
• Goda lågtemperaturegenskaper
• Mycket låg askhalt medför minimala avlagringstendenser
• Utomordentliga högtemperaturegenskaper
• Mycket bra rost- och korrosionsskyddande egenskaper
• Självblandande
• Minskar risken för beläggning på tändstiften
• Mindre hartsbildning på kolvarna
• Minskar risken för igensättning av avgaskanalerna
• Förhindrar förtändning

OKQ8 Super TT
Oljan andra inte ser röken av

Delsyntetisk tvåtaktsolja för luft- och vattenkylda
tvåtakts bensinmotorer i motorcyklar, snöskotrar,
motorsågar, gräsklippare, mopeder m m. Speciellt
utvecklad för motorer med högt effektuttag. Ger
låga utsläpp av rök och emissioner. Tillåter låg 
inblandningshalt (ca 2%) enligt motortillverkarens
rekommendation. Även lämplig för motorer med
separat (injektor) oljetank. OBS! Ej lämplig för
utombordsmotorer.

KVALITETSNIVÅ
API TC++, JASO FC, ISO-EGD (GLOBAL GD)

FÖRDELAR
• Låg rök
• Låga emissioner
• Utmärkt cylinder- och lagersmörjning
• Goda lågtemperaturegenskaper
• Mycket låg askhalt medför minimala avlagringstendenser
• Utomordentliga högtemperaturegenskaper
• Mycket bra rost- och korrosionsskyddande egenskaper
• Självblandande
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OKQ8 Skoter TT  
För dig som kör så snön ryker 

Delsyntetisk tvåtaktsolja av hög kvalitet för luft- 
och vattenkylda tvåtaktsmotorer i snöskotrar, motor-
cyklar, motorsågar mm. Används av ett flertal täv-
lingsåkare. Ger låga utsläpp av rök och emissioner.
Speciellt utvecklad för motorer med högt effektut-
tag. Tillåter låg inblandningshalt (ca 2%) enligt
motortillverkarens rekommendation. Även lämplig
för motorer med separat (injektor) oljetank. OBS!
Ej lämplig för utombordsmotorer. 

KVALITETSNIVÅ
API TC++, JASO FC, ISO-EGD (GLOBAL GD)

FÖRDELAR
• Låg rök
• Låga emissioner
• Utmärkt cylinder- och lagersmörjning
• Goda lågtemperaturegenskaper
• Mycket låg askhalt medför minimala avlagringstendenser
• Utomordentliga högtemperaturegenskaper
• Mycket bra rost- och korrosionsskyddande egenskaper 
• Självblandande

OKQ8 Marin Bio TT
Sjövett för miljömedvetna 

Biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja, uppbyggd av
syntetiska estrar. Speciellt utvecklad för luft- och
vattenkylda utombordsmotorer. Lämplig även i
motorsågar, snöskotrar, mopeder, motorcyklar och
gräsklippare. Tillåter låg inblandningshalt enligt
motortillverkarens rekommendation. Även lämplig
för motorer med separat (injektor) oljetank.

KVALITETSNIVÅ
API TC+, BIA/NMMA TC-W3, OMC (Johnson, Evinrude),
TSC-4, Volvo STD 97455-20

FÖRDELAR
• Biologiskt nedbrytbar – skonsam mot naturen
• Utmärkt för både luft- och vattenkylda tvåtaktsmotorer
• Gott skydd mot cylinderslitage
• Minskar risken för beläggning på tändstiften
• Förhindrar förtändning
• Skyddar mot igensättning av kolvringarna
• Mindre hartsbildning på kolvarna
• Minskar risken för igensättning av avgaskanalerna
• Ger utmärkt rostskydd
• Självblandande

OKQ8 Marin TT
En vardagshjälte bland tvåtaktoljor

Tvåtaktsolja, speciellt utvecklad för luft- och vatten-
kylda utombordsmotorer. Lämplig även i motor-
sågar, snöskotrar, mopeder, motorcyklar och
gräsklippare. Tillåter låg inblandningshalt enligt
motortillverkarens rekommendation. Även lämplig
för motorer med separat (injektor) oljetank.

KVALITETSNIVÅ
BIA/NMMA TC-W3 (licens nr. R-51030), OMC (Johnson,
Evinrude), TSC-4, Volvo STD 97455-20

FÖRDELAR
• Utmärkt för både luft- och vattenkylda tvåtaktsmotorer
• Gott skydd mot cylinderslitage
• Minskar risken för beläggning på tändstiften
• Förhindrar förtändning
• Skyddar mot igensättning av kolvringarna
• Mindre hartsbildning på kolvarna
• Minskar risken för igensättning av avgaskanalerna
• Ger utmärkt rostskydd
• Självblandande
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OK-Q8 AB - Smörjmedel
Box 23900, 104 35 Stockholm, tel 08-506 805 40

Förväntningarna på dagens motorer är enorma. Ur 
allt mindre cylindervolymer och färre bränsledroppar
plockar teknikerna idag ut allt fler hästkrafter.
Samtidigt skärps ideligen kraven på motorernas
renhet och miljöpåverkan. 

På OKQ8 finner du idag ett av Sveriges moder-
naste och bredaste sortiment av motoroljor, detta
tack vare Q8 Oils stora resurser inom forskning och
utveckling. Mer kraft, mindre slitage och ökad livs-
längd är vad rätt olja innebär för din motor. Oavsett
om den sitter i en tävlingsbil, personbil, motorcykel,
lastbil, långtradare, entreprenadmaskin, snöskoter
eller i din båt.

Vilken olja är bäst för dig? 
Låt vår hemsida www.okq8.se ge dig svar. 
Allt du behöver veta om våra motoroljor och övriga
smörjmedel kan du läsa om på vår hemsida
www.okq8.se. Här finns allt från ren produktinforma-
tion till rekommendationstabeller för i stort sett alla
fordon och redskap som kräver någon form av smörj-
medel och som säljs i Sverige.

Chansa inte – rätt smörjmedel gör skillnad!

Vi samarbetar bland annat med Suzuki och Malaguti.

KÖR PÅ FRAMTIDENS SMÖRJMEDEL
REDAN IDAG 

Även för dig som kör 4-takt har vi några av marknadens bästa oljor,
t ex Q8 SBK Racing 15W-50.
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