lubrifianți de mare performanță
pentru agricultură

Q8Oils, prin abordarea sa unică, inovatoare și progresivă,
creează, produce și comercializează câțiva dintre lubrifianții
de cea mai bună calitate din lume, care reprezintă cea mai
bună și recentă tehnologie de lubrifiere.
Recomandările mondiale, calitatea constantă, plus un brand
recognoscibil și foarte apreciat fac din Q8Oils partenerul
preferat. În plus, o impresie puternică este lăsată de suportul
tehnic și local, standardele de calitate ale serviciilor
confirmate prin acreditare conform BS EN ISO 9001:2008,
activitate de marketing de profil înalt și un angajament serios
de cultivare a relațiilor durabile cu clienții noștri.
Vânzări cu experiență, suport tehnic, profesioniști în servicii
pentru clienți și o rețea de livrare globală înseamnă că noi
putem livra în mod constant cele mai înalte nivele de servicii
pentru client precum și back-up post-vânzare pentru
susținerea acestui angajament.
În sectorul constructor de mașini, Q8Oils monitorizează
cererea tuturor Producătorilor originali de echipamente,
pentru a se asigura că lubrifianții îndeplinesc cele mai noi
specificații de pe piețele auto, agricolă și de utilaje și
instalații, tinzând în mod constant spre distingere prin
calitatea, inovația și superioritatea produselor și
serviciilor noastre.

Dedicarea Q8Oils pentru serviciul prestat clientului se reflectă
în angajamentul de a oferi cel mai înalt nivel de suport tehnic
pentru gama completă de lubrifianți pentru industria
constructoare de mașini.
Q8Oils activează și pe piețele autoturismelor, autovehiculelor
comerciale, de transport public, construcții, fabricarea
metalelor, maritim, energie și pe piața de motociclete; lucrând
îndeaproape cu specialiști industriali în vederea exploatării
potențialului de calitate suplimentară a produsului și
expertiză a dezvoltării.
Portofoliul de produse Q8Oils conține peste 1,000 de produse:
lubrifianți finiți, uleiuri de bază, uleiuri de proces, extracte și
ceruri. Această gamă completă face ca Q8Oils să fie unul
dintre cei mai compleți furnizori de lubrifianți și produse pe
bază de petrol din industrie.

uleiuri super universale
Q8 T 1000 D
10W-30

Specificații:

API CF-4/SF; API CI-4 (controlul negrului de fum); ACEA E2; ACEA E7 (controlul negrului de fum, curățenia pistonului și uzură);
API GL-4; MB 227.1; MB 228.1 (randamentul motorului); MB 228.3 (curățenia pistonului); Case MS 1118/MS 1207 (Hy-Tran Plus)/MS
1209 (Hy-Tran Ultra); Ford ESN-M2C41-B/M2C121-E/M2C134-D/M2C159-C; John Deere JDM J27/JDM J20C; Massey Ferguson CMS M
1127/ CMS M1135/CMSM 1139/CMS M 1141/CMS M 1144/CMS M 1145; GBA 15 & 25; New Holland NH 024C/NH 324B/NH 410B/NH
540B; CNH MAT 3525; Same-Deutz-Fahr; ZF TE-ML 06B (compatibil cu ZF TE-ML 06C)/06D/06N/07B/Caterpillar TO-2/MIL-L-2104D.
Aprobat de AGCO/Fendt pentru utilizare în transmisii CVT ML 200 (STOU).

Q8 T 1000
15W-40
Specificații:

Frâne umede
API CE/SF/CF, API GL-3/GL-4, ACEA E3, MB 227.1, AGCO CVT ML 200, ALLISON C-4, MF CMS M 1135/M 1139/1143/1144/1145,
JD J20C/J27, FORD M2C 134D/159B/159C, NH 030C/024C/410B/420A, CNH MAT 3525/3526, ZF TE-ML 06B/06C.
Q8 T 1000 15W-30 este recomandat pentru o gamă largă de aplicații de tractor și utilaje, inclusiv motoare,
hidraulică și transmisii și sisteme de frânare umedă. Utilizarea uleiului Q8 T 1000 15W-30 reduce
posibilitatea de selectare a uleiului greșit. (STOU).
Frâne umede

Q8 T 1000
15W-30
Specificații:

API CF-4/SF; API GL-4; Case MS 1118/MS 1207 (Hy-Tran Plus)/MS 1209 (Hy-Tran Ultra); Ford ESN-M2C41-B/M2C121-E/
M2C134-C/M2C134-D/M2C159-B/M2C159-C; Massey Ferguson CMS M 1127/M 1135/M 1139/M 1141/M 1144; GIMA CMS M 1145;
New Holland NH 024C/NH 324B/NH 410B; CNH MAT 3505/3525; ZF TE-ML 06 B/06 C; Allison C-4; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 07 B.
Un produs Premium, cu formulă ce conține ulei de bază sintetic și aditivi pentru a asigura lubrifierea
completă și protecția motoarelor, frânelor umede, transmisiei și hidraulicii din tractoarele agricole de mare
performanță, alte echipamente agricole și echipamente pentru autostrăzi (STOU).
Frâne umede

Q8 T 5000
10W-40
Specificații:

Q8 T 1000 D le oferă fermierului și operatorului instalației, posibilitatea de a stoca un singur produs versatil pentru
nevoile autovehiculelor și utilajelor. Deține proprietățile necesare pentru ungerea motoarelor, transmisiilor și a
pinioanelor: dar și frână / ambreiaj și fluid hidraulic. Avantajele semnificative ale produsului sunt reducerea costului cu
depozitarea și manipularea lubrifianților, prevenție și protecție împotriva corodării și ruginirii echipamentului,
limitarea uzării discului de fricțiune și a spumei formate. Acest produs este potrivit atât pentru motoare diesel cât și
pe benzină (STOU).
Frâne umede

ACEA E3; API CF-4/SF; API GL-4; ZF TE-ML 06B/07B; Case MS 1118/MS 1207 (Hy-Tran Plus)/1209 (Hy-Tran Ultra);Fiat AF 87;
Ford New Holland ESN-M2C41-B/ESN-M2C121-D/ESN-M2C134-D; Ford ESN-M2C159-B/ESN-M2C159-C/NH 410B; CNH MAT 3525;
John Deere JDM J27/JDM J20C; Massey Ferguson CMS M 1127/M 1139/M 1141/M 1144/M 1145; Steyr 397 88001;
Allison C-3/C-4; Caterpillar TO-2; AGCO CVT ML 200; DIN 51524 partea 3, categoria HVLPD.

uleiuri de motor
Ulei de motor sintetic, de mare performanță, pentru motoare diesel Euro IV, Euro V și Euro VI, dotate cu filtru de
particule diesel sau cu sisteme catalitice post-tratament (cum ar fi SCR), ce funcționează cu motorină cu conținut
scăzut de sulf (50 ppm sau mai puțin) și în condiții de regim dificil. Compatibilitate cu carburant bio, cel mai
bun din clasa sa, pentru proprietăți excelente de pornire la rece. Pentru îmbunătățirea economiilor de
carburant cu până la 0.95% în comparație cu uleiul 10W-40. Produs special creat pentru aplicațiile ACEA E6,
ACEA E7, ACEA E9 și API CJ-4.
Se pot aplica intervale prelungite de curgere a uleiului, conform indicațiilor OEM pentru uleiuri de motor diesel de
calitate superioară. Formula cu conținut mare TBN și redus de SAPS, combinat cu performanța de scurgere lungă ACEA
E4 și Iveco E6, împiedică ancrasarea motorului din cauza funinginii de ardere. Proprietăți excelente de pornire la rece
datorită punctului de curgere scăzut.
ACEA E4/E6/E7/E9; API CJ-4; MB 228.31/228.51; MAN M 3271-1/M 3575/M 3477/M 3677; MTU tip 3.1; Volvo VDS-4;
Renault RLD-3; Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-O Premium Plus; Iveco E6 Long Drain; Cummins CES 20081; Caterpillar ECF-3;
Detroit Diesel 93K218; DAF Extended Drain.

Q8 Formula Truck 8800 FE
5W-30

Specificații:

Q8 Formula Truck 8700 FE
5W-30
Specificații:

ACEA E6/E7/E9, API CJ-4/SN, MB 228.31/228.51/235.28 inhibitor, MAN M3271-1/M3477/M3677, MTU tip 3.1,
Volvo VDS-4/VDS-3/CNG, /RLD-3/RGD, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-M Plus/EO-N Plus/EO-O Premium Plus, Cummins CES 20081,
Caterpillar ECF-3, JASO DH2, DAF Extended Drain. Iveco E6/E9, VOITH CLASA B INHIBITOR.

Q8 Formula Truck 8600 MF
10W-40
Specificații:

10W-30

Pentru motoare diesel Euro IV, Euro V și Euro VI, dotate cu filtru de particule diesel (DPF) sau cu sisteme
catalitice post-tratament (cum ar fi SCR) ce funcționează cu carburant diesel cu conținut scăzut de sulf (50
ppm sau mai puțin) și în condiții foarte dificile. Compatibilitate cu carburant bio, cel mai bun din clasa sa,
pentru proprietăți excelente de pornire la rece. Pentru îmbunătățirea economiei de carburant cu până la
1.0% sau mai mult. Intervale prelungite de scurgere a uleiului, conform indicațiilor OEM.

ACEA E6 / E7; API CI-4; MB 228.51; MAN M 3477; MTU tip 3.1; Volvo VDS-4; Renault RXD / RLD-2; Mack EO-M Plus / EO-N;
Deutz DQC IV-10 LA; Cummins CES 20076/77; Scania LA (conținut scăzut de cenușă); JASO DH-2.

Q8 T 905
10W-40 conținut scăzut de SAPS

Specificații:

Ulei de motor sintetic, de performanță ridicată, pentru motoare diesel Euro IV, Euro V și Euro VI, dotate cu un filtru de
particule diesel (DPF) sau sisteme catalitice post-tratament (cum ar fi SCR), ce funcționează cu carburant diesel cu
conținut redus de sulf (50 ppm sau mai puțin) și în condiții foarte dificile. A fost conceput special pentru
flotele mixte cu diferite brand-uri / modele de camioane.

ACEA E4/E6/E7/E9; API CJ-4; JASO DH-2; MB 228.51; MAN M-3477/3575/3677 & 3271-1; VOLVO VDS-4; RENAULT RLD-3;
Mack EO-O Premium Plus; CUMMINS CES 20081; MTU tip 3.1 & 2,1; CATERPILLAR ECF-3; DEUTZ DQC IV-10 LA; SCANIA LA;
Detroit Diesel 93K218; IVECO; DAF.

Q8 T 905 FE
Specificații:

Un ulei sintetic de motor pentru regim dificil, cu economie de carburant și performanță ultra-ridicată, cu conținut
scăzut de cenușă sulfatată, fosfor și sulf (SAPS redus), conceput pentru ungerea celor mai noi motoare
Euro IV, V și VI.

Un ulei de motor sintetic, cu randament ridicat, pentru condiții dificile și cu conținut scăzut de cenușă
sulfatată, fosfor și sulf (SAPS redus). Conceput pentru ungerea tuturor motoarelor diesel Euro IV, V și VI,
dotate cu filtru de particule Diesel (DPF) sau cu sisteme catalitice post-tratament (cum ar fi SCR), și care
funcționează cu carburant diesel cu conținut scăzut de sulf și în condiții foarte dificile. Potrivit și pentru
motoare Euro III și pentru motoare pe care s-a instalat ulterior filtru de particule diesel, dacă este permisă
una dintre următoarele specificații.

ACEA E6/E7/E9, ACEA E4-99, API CI-4, MAN M3477/3271-1, MB 228.51/226.9, MTU tip 3/tip 3.1,Renault VI RXD/RLD-2/RGD,
Volvo VDS-3/CNG, Mack EO-N/EO-M Plus, Cummins CES 20076/20077, Deutz DQC IV-10 LA, Caterpillar ECF-1-a, Scania LA,
DAF Extended Drain.

uleiuri de motor
Pentru motoare diesel Euro IV, Euro V și Euro VI dotate cu un filtru de particule diesel (DPF) sau cu sisteme
catalitice post-tratament (cum ar fi SCR), care funcționează cu carburant diesel cu conținut redus de sulf
(50 ppm sau mai puțin) și în condiții foarte dificile. Compatibilitate cu carburant bio, cel mai bun din clasa
sa, pentru proprietăți excelente de pornire la rece. Pentru îmbunătățirea economiei de carburant. Intervale
prelungite de scurgere a uleiului, conform indicațiilor OEM.
ACEA E6 / E7; API CI-4; MB Aprobare 228.51; MAN M 3271-1/M 3477; MTU tip 3.1; Volvo VDS-3; Renault RLD-2/RGD;
Deutz DQC 111-10 LA; Mack EO-N; JASO DH-2.

Q8 Formula Truck 8400 FE
5W-30
Specificații:

Q8 T 904 FE
10W-30

ACEA E6 /E7; API CI-4; MAN M3477; Aprobare MB 228.51; MB 226.9; MTU tip 3.1; Renault VI RLD-2; Volvo VDS-3; Mack EO-N;
DAF Extended Drain; Deutz DQC 111-10 LA; Cummins CES 20076/77.

Specificații:

Q8 T 904
10W-40 conținut scăzut de SAPS
Specificații:

Un ulei de motor diesel, cu performanță ultra-ridicată, ce conține uleiuri de bază sintetice. Este aprobat de
MAN și de Mercedes Benz pentru aprobarea lor MB 228.5, care permite intervale de schimb de până la
100,000 km.

10W-40

ACEA E4/E7, API CI-4/CH-4/CG-4, MAN M3277, MB 228.5, Renault RXD/RLD-2, MTU tip 3, DAF Extended Drain, Volvo VDS-3, Scania
LDF-II, Mack EO-N, Cummins CES 20077/20078. DEUTZ DQC 111-10, JASO DH-1. Produsele ACEA E4 SAE 10W-40 nu necesită test
DAF HP-2 pentru aplicații cu scurgere prelungită.

Q8 T 760
10W-30,10W-40,15W-40 conținut
mediu de SAPS
Specificații:

Q8 T 750 se poate utiliza în toate motoarele diesel în patru timpi, cu randament ridicat, care funcționează cu
carburant diesel cu conținut scăzut de sulf (maxim <0.05%) și în condiții foarte dificile. Se pot aplica
intervale prelungite de schimb a uleiului, conform indicațiilor OEM pentru uleiuri de motor diesel de
calitate superioară. Formula sa avansată combină cele mai stricte specificații din lume pentru diesel și
petrol, ceea ce-l transformă în lider de piață pentru aplicații de flotă mixtă.

15W-40

ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3, API CI-4/SL, Global DHD-1, MAN M3275, MB 228.3, Volvo VDS-3, MTU tip 2, Renault VI RLD/RLD-2, Deutz DQC
111-10, Cummins CES 20071, -72, -76, -77, recomandat 20078, Caterpillar ECF-1/ECF-2, Mack EO-N.
Un lubrifiant universal pentru flotă mixtă, pentru motoare cu randament ridicat. Recomandat în mod special pentru
toate motoarele diesel în patru timpi, cu randament ridicat, fără supraalimentare, dar și pentru cele cu turboreactor și cu
supraalimentare, care funcționează în condiții moderate spre dificile, în care se aplică intervale de scurgere a uleiului
moderat de prelungite.

Q8 T 520
15W-40
Specificații:

Ulei de motor Diesel cu performanță super-ridicată, cu conținut mediu de cenușă sulfatată, fosfor și sulf (SAPS mediu),
pentru motoare care îndeplinesc condițiile Euro V, VI și American EPA 2007 pentru gaze de eșapament.
Potrivit pentru intervale de schimb mari și autovehicule dotate cu filtru de particule și convertizoare (de ex.
SCR).

ACEA E9, API CJ-4/SN, Volvo VDS-4, Renault RLD-3, MB 228.31, MAN M3575/M3275, MTU tip 2.1, Caterpillar ECF-3/ECF-2, Cummins CES
20081, Deutz DQC 111-10 LA, Mack EO-O Premium Plus. JASO DH-2 (10W-30 & 10W-40).

Q8 T 750
Specificații:

Un ulei sintetic de motor pentru regim dificil, de mare performanță, cu conținut scăzut de cenușă sulfatată,
fosfor și sulf. Conceput pentru lubrifierea tuturor motoarelor diesel Euro IV, V și VI, dotate cu filtru de
particule Diesel (DPF) sau cu sisteme catalitice post-tratament (cum ar fi SCR), care funcționează cu
carburant diesel cu conținut redus de sulf și în condiții foarte dificile.

ACEA E6/E7, API CI-4, MAN M3477/3271-1, MB 228.51/226.9, Volvo VDS-3, MTU tip 3.1, Renault VI RLD-2/RXD, Deutz DQC 111-10
LA, Cummins CES 20076/20077, JASO DH-2, MACK EO-N, DAF scurgere prelungită.

Q8 T 860
Specificații:

Toate motoarele diesel Euro IV, Euro V și Euro VI, dotat cu filtru de particule diesel (DPF) sau cu sisteme
catalitice post-tratament (cum ar fi SCR), și care funcționează cu carburant diesel cu conținut scăzut de sulf
(50 ppm sau mai puțin) și în condiții foarte dificile. Se pot aplica intervale prelungite de scurgere a uleiului,
conform indicațiilor OEM, pentru uleiuri de motor diesel de calitate superioară. Formulă cu conținut scăzut
de SAPS, potrivită pentru anumite aplicații cu motoare cu gaze.

ACEA E2; API CG-4/SJ/CF; MAN 271; Mercedes-Benz 228.1; Volvo VDS; MTU tip 1

uleiuri de transmisie
Q8 T 35
80W-90, 80W, 90
Specificații:

Q8 T 35 este un lubrifiant universal pentru angrenaje de mașini, a cărui formulă conține un amestec de aditivi
pentru presiune extremă, în ulei de bază parafinic, rafinat cu solvent de calitate superioară. Conține inhibitori de
rugină și coroziune, agenți anti-spumă și un aditiv de îmbunătățire a indicelui de vâscozitate foarte eficient, pentru
a asigura stabilitatea la forfecare pe durată durata sa de viață.

API GL-4, John Deere JDM J11B, Eaton Bulletin 2053, Eaton/Fuller Bulletin 2052, Ford SM-2C-1011A/SQM-2C9008-A, Fuller Form
121, General Motors Pt no 19 40 75, MAN 341 Z-1/E-1, MB 235.1, ZF TE-ML 02B/08/16A/17A/19A.
Ulei special modificat pentru fricțiune, pentru angrenaje finale, ce încorporează diferențial autoblocant.

Q8 T 45 LS
SAE 90
Specificații:

API GL-5, MIL-L-2105B, FORD ESW-M2C-119A/ESP M2C-154 A, General Motors Pt. no. 19 42 382, HANOMAG spec. 511, VOLVO 97
311, ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C.

Lubrifianți pentru presiune extremă (Extreme pressure (EP)), pentru transmisii manuale și diferențiale finale,
mai ales pentru cele cu angrenaj hipoidal, care asigură proprietăți ridicate anti-uzură prin frecare. Q8 T 55
protejează angrenajele în toate condițiile, inclusiv împotriva sarcinilor dinamice, și prelungește durata de viață
90, 80W-90, 85W-140, 80W-140
a componentei transmisiei.
Specificații:
API GL-5, MIL-L-2105D, Ministerul Britanic al Apărării CS 3000B, Jl Case MS 1316, Clark, John Deere JDM J11D/E, Eaton,
Eaton/Fuller, Ford SM-2C-1011A/SQM-2C9002-AA, Fuller, General Motors, Komatsu Dresser, MAN 342 M1, MB 235.0,
Rockwell International 0-76, VME Americas, Volvo 97310, ZF TE-ML 05A/07A/12A/16B/C/D/17B/19B/21A.

Q8 T 55

Q8 Unigear GL-5
75W-90
Specificații:

Q8 T 65
75W-90
Specificații:

Q8 Unigear GL-5 se poate utiliza ca lubrifiant de angrenaje în transmisii manuale, axe și diferențiale finale,
pentru care se utilizează specificațiile următoare pentru a descrie calitatea necesară a lubrifiantului.

API GL-5; ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B; MIL-L-2105D.
Un ulei sintetice de angrenaje care combină fluiditatea excelentă la temperatură joasă cu vâscozitatea
stabilă la temperatură înaltă. Fricțiunea internă este redusă, generând mai puțin zgomot de transmisie și
îmbunătățind economia de carburant.
API GL-5, Volvo 97312 (scurgere prelungită 400,000 km), pentru axe Volvo înainte de 2013, ZF TE-ML 05A/07A/12A/17B, Clark Form,
Eaton, Bulletin 2053, Eaton/Fuller, Bulletin 2052, Ford ESD-M2C175-A, Fuller Form 121, General Motors, Rockwell 0-76-E, MB 235.0.

Q8 Trans XGT
75W-90

API GL-5, Meritor Europe (450,000 km sau 3 ani), Volvo 97312 (scurgere prelungită 400,000 km) pentru axe Volvo de dinainte de
2013, ZF TE-ML 05A/07A/12A/17B, Scania STO 2:0 A/G, MB 235.0.

Specificații:

Un produs universal, care a fost dezvoltat pentru a fi utilizat în utilaje agricole și de teren/ construcție, cu lubrifianți
separați de motor. Se poate utiliza și ca lubrifiant de transmisie, ca fluid de frână / ambreiaj în baie de ulei, ca fluid
hidraulic și ca lubrifiant de transmisie (UTTO).

Q8 T 2000

API GL-4, CASE MS 1207/1209/1210, FORD ESN M2C 41B/134D, NH 410B, CNH MAT 3505/3506/3525, JD JDM J20C/3000,
MF CMS M1135/M1141/M1143, GIMA CMS M1145, VOLVO 97303:16/WB101, White New Idea Q-1802/Q-1826, Allison C-4,
CAT TO-2, ZF TE-ML 03E/05F/17E.

Specificații:

Un produs universal, care a fost dezvoltat pentru a fi utilizat în utilaje agricole și de teren/ construcție, cu
lubrifianți separați de motor. Se poate utiliza și ca lubrifiant de transmisie, ca fluid de frână / ambreiaj în
baie de ulei, ca fluid hidraulic și ca lubrifiant de transmisie (UTTO).
Frâne umede

Q8 T 2200

API GL-4, Ford New Holland ESN-M2C 48-C2/134-D, John Deere JDM 3000/J20C, Massey Ferguson CMS M 1135/1141/1143/1145,
Volvo WB 101/97302-10/97303:017, Case MS 1207/MS 1209/MS 1210, New Holland NH 410B, CNH MAT 3505/3506/3525, White
New Idea Q-1802/Q-1826, Caterpillar TO-2, Allison C-4, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E, Komatsu Dresser B06-0002, Deutz-Allis AC
Power Fluid 821 XL, FNHA-2-C-200.00.

Specificații:

Q8 T 2300 CVT

Pentru utilaje de construcție Volvo, care necesită fluid Volvo WB 102 ca lubrifiant de transmisie, ca lubrifiant
de antrenare, ca fluid de frână umedă / ambreiaj, ca fluid hidraulic și lubrifiant de transmisie.

Q8 T 2500

API GL-4, Volvo WB 10/WB 101, Massey-Ferguson M1135/M1141/M-1110/M-1127A/M-1127B/M-1143/M-1145, CNH Case New
Holland MAT 3505/3525/MAT 3526, FNHA-2-C-201, Case MS 1206/1207/1209/1210, John Deere JDM J20A/J20B/J20C/J20D,
ZF TE-ML 03E/03F/05E/05F/06K/Allison C2/C3/C4, Caterpillar TO-2, Komatsu Dresser B-06-0001/B-06-0002, Kubota UDT,
Renk Doromat 873/874 A/874 B, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Ford ESN-M2C86-B/ESN-M2C86-C.

Specificații:

Acest fluid pentru puntea spate și frână umedă, de calitate superioară, este destinat utilajelor agricole și de
construcții. Prezintă caracteristici excelente de fricțiune, evitând alunecarea ambreiajului și reducând
zgomotul de frânare umedă. Asigură lubrifierea excelentă a transmisiei. Protejează și combate rugina,
coroziunea și formarea spumei (UTTO).
Frâne umede

Q8 T 3000

API GL-4, Case MS 1207/1209, FNH ESEN-M2C86-B, MF CMS M 1127/1135/1141, FIAT AF 87, Allison C-3, CAT TO-2.

Specificații:

Q8 TO-4 Fluid
10W, 30, 50

Lubrifiant de transmisie de calitate superioară, recomandat pentru utilaje de teren și construcție. Principale sa
destinație este în transmisii cu transfer de putere, convertizoare de cuplu, transmisii hidrostatice, diferențiale finale și
sisteme hidraulice. Oferă protecție excelentă a angrenajelor la uzură în condiții de regim dificil și sarcini dinamice.

Caterpillar TO-4, Allison C-4, ZF TE-ML 03C.

Specificații:

Q8 Auto 15

Un produs versatil, potrivit pentru majoritatea aplicațiilor care necesită un fluid de transmisie automată
modificat pentru fricțiune. Permite raționalizarea și evită alegerea greșită a ATF.

GM Dexron ® III G-34052; Ford Mercon® M 931004; Allison C-4, C4-18741793; MB 236.1, 236.5, 236.9, 236.10, 236.11, 236.12,
MAN 339 tip Z-1, tip V-1, Voith 55.6335.3X, DIWA D85, D86 and D502; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C, Volvo 97341:010,
Chrysler ATF+3, TASA.

Q8 Auto 15 ED
Specificații:

Un produs universal, care a fost creat pentru a fi utilizat în utilaje agricole și de teren, cu transmisie variabilă
continuă și în utilaje de teren / construcție și agricole cu lubrifianți de motor separați. Se poate utiliza și ca
lubrifiant de transmisie, ca fluid de frână / ambreiaj în baie de fluid, ca fluid hidraulic și ca lubrifiant de
transmisie (UTTO).
Frâne umede

API GL-4, ZF TE ML-06B/-06D/-06E/-06F/-06H/-06L/-06M/-06R/-06S, John Deere JDM J20C/Hygard, CNH MAT 3525/3540,
Valtra G2-08 (XT-60), Same Deutz-Fahr (ZF 06D), Claas CVT, Fendt Vario, AGCO CVT ML 200.

Specificații:

Specificații:

Lubrifiant sintetic pentru angrenaje de mașini, cu performanță prelungită de scurgere a uleiului, ceea ce permite
îmbunătățirea economiei de carburant. Aplicația sa tipică este în componente de transmisie pentru regim dificil, cum
ar fi puntea din spate, diferențiale finale și transmisii manuale selectate, care necesită o fluiditate specială la
temperatură joasă, pentru a reduce consumul de carburant sau pentru a facilita schimbarea treptelor de viteză.

Q8 Auto 15 ED este un ulei ATF sintetic cu capacitate de schimb prelungită. A fost conceput pentru
transmisiile automate ale autobuzelor, autovehiculelor comerciale, autoturismelor, utilajelor de teren /
construcție și utilajele militare, la care prevalează condițiile dificile de funcționare sau cărora li se aplică
intervale de schimb prelungită. Este potrivit și ca fluid de servodirecție și ca fluid hidraulic.

Voith DIWA H55.6336.3X (fosta G 1363) pentru 120.000 km, ZF TE-ML 04D/14B/16L, GM Dexron ® III, Allison C-4,
Allison TES-389, Mercedes Benz (transmisii automate), MAN 339-V2/339-Z2, ZF 4HP & 6HP, VOLVO 97341.

uleiuri hidraulice
Q8 Haydn
22, 32, 46, 68, 100
Specificații:

ISO 11158 categoria HM, SS 155434 categoria AM (nu ISO VG 100), DIN 51524, Partea 2, categoria HLP, MAG - IAS P-68 (ISO VG
32)/P69 (ISO VG 68)/P-70 (ISO VG 46), Denison HF-O, HF-1, HF-2, DIN 51502 cat. HLP, AFNOR 48-603 cat. HM.

Q8 Heller
15, 22, 32, 46, 68
Specificații:

Q8 Haydn este o gamă de uleiuri hidraulice anti-uzură, de calitate superioară, special concepute pentru a îndeplini
condițiile stricte de filtrabilitate ale mașinilor-unelte moderne, ale sistemelor electro-hidraulice și ale mașinilor la care
divizarea exactă, poziționarea și succesiunea depind de calitatea uleiului. Formula sa are la bază cea mai nouă tehnologie
cu conținut redus de zinc, care combină performanța anti-uzură cu filtrabilitatea excelentă, atât în condiții uscate cât și în
condiții umede.

Q8 Heller este un ulei hidraulic foarte comparabil cu Q8 Haydn, dar cu un indice mare de vâscozitate de 150. Aceasta
face ca uleiul Q8 Heller să fie ideal pentru sisteme hidraulice care funcționează la temperaturi foarte fluctuante. Datorită
indicelui său mare de vâscozitate, uleiul oferă vâscozitate optimă la pornire și garantează funcționarea lină a sistemului
hidraulic. Printre aplicații se numără utilajele de terasamente, excavatoarele și sistemele hidraulice în aer liber.

DIN 51524, Partea 3, categoria HVLP, ISO 11158, categoria HV, AFNOR 48-603, categoria HV, DIN 51502 Cat. HVLR

Q8 Holbein NWG

Fluid hidraulic, sintetic, biodegradabil, conceput pentru sisteme hidraulice folosite în zone de mediu sensibile.

32, 46
Specificații:

ISO 11158 cat. HV (cu excepția stabilității la oxidare D 943), DIN 51524, Partea 3, cat. HVLP (cu excepția stabilității la oxidare D943),
Draft DIN specificație pentru fluide tip HEES, ISO 15380, tip HEES, SS 155434 (Standard suedez), categoria BV acceptabil pentru
mediu, Nicht Wasser Gefahrdend (clasă de risc pentru apă: nu este periculos pentru speciile acvatice), Bosch Rexroth (tip HEES).

Unsori
Q8 Rembrandt EP 2
NLGI 2
Specificații:

DIN 51502 KP2K-30, ISO 6743 ISO-L-XCCFB2.

Q8 Rembrandt Moly 2
NLGI 2
Specificații:

NLGI 2.5

O unsoare NLGI 2.5 cu formulă pe bază de uleiuri minerale rafinate cu solvent, și cu un săpun complex de litiu, aditivi
anti-oxidanți și inhibitori de rugină. Este recomandată pentru lagăre de alunecare și cuzineți cu metal antifricțiune,
foarte solicitați, atât din aplicații constructoare de mașini cât și din aplicații industriale.

DIN 51502 KP2.5N-30, ISO 6743 ISO-L-XCDIB2.5

Q8 Rubens EP 2 BLUE
NLGI 2
Specificații:

O unsoare universală pe bază de litiu, de calitate superioară, care conține disulfură micronizată de molibden pentru
protecție suplimentară la uzură. Fabricată din uleiuri de bază rafinate cu solvent: conține inhibitori de rugină și aditivi
anti-oxidanți. Este recomandată pentru suprafețele de lagăr foarte solicitate, din aplicații industriale și de construcții de
mașini, dar mai ales pentru cele cu mișcare limitată sau oscilantă, la care este posibilă coroziunea prin frecare.

DIN 51502 KPF2K-30, ISO 6743 ISO-L-XCCIB2.

Q8 Rubens WB
Specificații:

O unsoare universală, pe bază de litiu, întărită cu aditivi anti-oxidanți și pentru presiune extremă: conține și
inhibitori de rugină. Este recomandată pentru lagăre de alunecare și cuzineți cu metal antifricțiune, foarte
solicitați, din dragline, buldozere, tractoare, excavatoare, camioane, utilaje de ridicare, trolii, etc.

Cu formulă pe bază de uleiuri minerale rafinate cu solvent și de săpun complex de litiu, cu adaos de aditivi vâscoși, antioxidanți și inhibitori de rugină. Este recomandată pentru lagăre de alunecare și cuzineți cu metal antifricțiune, foarte solicitați,
atât din aplicații constructoare de mașini cât și din aplicații industriale, în care spălarea cu apă reprezintă o problemă.

DIN 51502 KP2N-25; ISO 6743 ISO-L-XB(F)DIB2.

produse auxiliare
Ulei Q8 bio pentru lanț
Specificații:

Produs biodegradabil, special conceput pentru ungerea lanțurilor și ghidajelor ferăstraielor cu lanț, folosite în
zone de pădure sau în zone în care este necesar un ulei biodegradabil.
biodegradabil

ISO 6743, categoria L-AC

Q8 Chain Oil FG

Chain Oil FG este conceput pentru lubrifierea lantului si a ghidajului acestuia, oferind protectie eficienta
anti-uzura datorita unei pelicule puternic adezive.

220
Specificații:

ISO 6743, category L-AC.
Lubrifianți pentru motoare pe benzină în doi timpi, cu randament ridicat, pentru motocicletă, ferăstrău cu
lanț și mașini de tuns gazon. Nu este recomandat pentru aplicații în doi timpi în afara motorului.

Q8 2-T
Specificații:

JASO FC, API TC++, TISI 1040

Ulei de grădină Q8
SAE 30
Specificații:

API CG-4/SJ, ACEA B2/E2, MAN 270, MB 227.0/228.0, MTU tip 1, ZF TE-ML 03.

Fluid de frână Q8
Specificații:

Un agent universal și concentrat pentru răcirea motorului, de randament ridicat, care asigură protecție pe tot
timpul anului, ca agent de răcire vara și ca antigel iarna. Are la bază etilenglicol; este stabil chimic și conține
inhibitor de coroziune.

BS 6580, SAE J 1034, ASTM D 3306, FVV Heft R 443.

Antigel durabil Q8
Specificații:

Un fluid de frână fără petrol, cu punct ridicat de fierbere / presiune scăzută a vaporilor. Este potrivit pentru
sisteme hidraulice de frână și ambreiaj, cu garnituri din cauciuc natural sau sintetic, ale autoturismelor,
autovehiculelor comerciale, autobuzelor și remorcilor, care necesită un produs fără performanță.

FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703/J1704.

Antigel Q8
Specificații:

Uleiul de motor SAE 30 este destinat mașinilor de grădină cu motor și utilajelor agricole. Este recomandat
pentru motoare pe benzină și diesel în patru timpi, care funcționează în condiții de regim moderat sau dificil.

Un fluid pentru răcirea motorului bazat pe tehnologia acidului organic (OAT (Organic Acid Technology)),
care a fost acceptat de majoritatea instituțiilor și producătorilor de motoare și autovehicule.

ASTM D3306, ASTM D4985, NATO S-759, MAN 324 SNF (Aprobare), VW/Audi/Seat TL774D (G12) & TL774F (G12+), VW TL 774G
(G12++), SAE J1034, JASO M325, Opel QL130100, John Deere H24B1/C1, BS 6580, Onorm V5123, GM 6277M, Afnor R15-601,
Cummins 90T8-4, Renault 40-01-001, Mercedes 325.3, FVV Heft R443, Ford WSS-M97B44-B, Ford CRM 8229, Volvo (reg. no260),
DAF 74002, PSA B715110, Scania TB 1451, Mitsubishi MHI (motoare Volvo), MTU MTL 5048.

Despre Q8Oils
Q8Oils face parte din Kuwait Petroleum Corporation (KPC), una dintre cele mai mari companii de uleiuri
din lume. Cu 120 de ani de rezerve cunoscute și nivele de producție de țiței de 2.9 milioane de barili pe
zi, este clasiﬁcată al șaptelea cel mai mare producător de ulei din lume. Domeniul de activitate al KPC
cuprinde ﬁecare segment din industria hidrocarburilor: explorare internă și externă, producție, raﬁnare,
comercializare, comerț cu amănuntul, transport de produse petrochimice și maritim.

Susținută cu rezervele corporative semnificative ale companiei noastre mamă, Q8Oils este o
organizație de lubrifianți, complet integrată. Folosind uleiuri de bază de calitate
superioară, noi fabricăm o gamă vastă de uleiuri în fabricile proprii de mixare și am înființat
laboratoare europene de ultimă generație pentru dezvoltare și activitate de suport tehnic.
În prezent, lubrifianții Q8Oils sunt utilizați de clienți în peste 80 de țări din toată lumea.
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