Aspen oljesortiment

Oppdag Aspens oljer!
Utviklet med omtanke for menneske, maskin og miljø.

Nyhet!

Aspen Two stroke oil

Aspen Two stroke oil
doseringsflaske

Aspen 2-taktsolje er en helsyntetisk motorolje for alle typer luftkjølte 2-taktsmotorer,
både ved forblanding av bensin der det kreves mer enn 2 % olje og for separatsmurte
motorer. Spesielt utviklet for hard bruk av 2-taktsmotorer innen skogbruk, hage og andre småmaskiner som ofte startes kalde.
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Helsyntetisk
Lav røykutvikling
Reduserer forbrenningsrester – lavt sotinnhold
Ideell for innsprøytingsmotorer
Testet for bruk med katalysator
Effektiv korrosjonsbeskyttelse
Tilfredsstiller kravene iht. ISO-L- EGD og JASO FD

Fås i emballasje på 1 (doseringsflaske), 4, 25 og 200 liter

Aspen Bio Engine oil
Aspen biomotorolje er en biologisk nedbrytbar, helsyntetisk motorolje basert på fornybare
råvarer som passer alle typer bensin- og dieselmotorer. Viskositeten er SAE 5W/30, noe som
betyr at den gir utmerkede startegenskaper og høy stabilitet både ved høye og lave motortemperaturer, året rundt. Den tilfredsstiller kravene iht. API SN og ACEAC2/C3. Aspen Biomotorolje er ikke klassifisert som toksisk og inneholder ingen stoffer som blir igjen i naturen.
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Universal 4-takts bensin og -dieselmotorolje
Gode egenskaper viskositet – temperatur
72 % biologisk nedbrytbar iht. OECD 301B
SCR-/EGR- eller DPF-kompatibel
Produsert av fornybare råvarer (30%)
God beskyttelse mot slitasje
God forskyvningsstabilitet

Fås i emballasje på 1, 4, 25 og 200 liter

Aspen Outboard oil
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Aspen utenbordsolje er en helsyntetisk, raskt biologisk nedbrytbar motorolje for 2-takts
utenbordsmotorer i alle ytelsesklasser. Den er selvblandende og anbefales til Aspen 4,
men kan også brukes i motorer med separat oljetank. Aspen utenbordsolje gir en effektiv korrosjonsbeskyttelse, også i saltvann, og kan med fordel brukes ved vinteropplag av motorer. Oljen tilfredsstiller kravene for biologisk nedbryting iht. OECD 301B.
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>80 % biologisk nedbrytbar iht. OECD 301B.
Effektiv korrosjonsbeskyttelse, også i saltvann
Tennplugg, stempler og stempelringer er alltid rene
Det dannes ingen klebrige rester og karbon i avgassene
Utmerket termisk stabilitet, også ved svært høye turtall
Utmerket for motorer med katalysator
NMMA TC-W3®-godkjent

Fås i emballasje på 1 liter.
Utenbordsolje skal generelt brukes hvis motoren er vannkjølt. Hvis motoren er luftkjølt,
skal det brukes 2-taktsolje for luftkjølte motorer, f.eks. Aspen Two stroke oil.
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