OLIE
Til motorsave – Buskryddere og motorer.
Bionedbrydeligt kædeolie
021730

2 ltr.

021385

5 ltr.

Denne kædeolie af fineste kvalitet er lavet af jomfruolie, tilsat
slidstyrkende tilsætningsstoffer og de bedste olie
selvklæbende tilsætningsstoffer. Den er modstandsdygtigt over
for høje temperaturer, det er biologisk nedbrydeligt, antioxidant
og korrosionsbeskyttende. Den særlige formel
for ACTIVE olie, garanterer den bedste viskositet. Anbefales til
professionel anvendelse, under svære betingelser og til
kontinuerlig brug.

100% syntetisk 2-takts blandingsolie med additiver
020935

020550

100 ml

1 ltr.

ACTIVE olie er en ny generation af olie, udviklet til at beskytte
motoren i de mest alvorlige arbejdsvilkår især når du bruger
blyfri benzin.
ACTIVE olie sikrer maksimal smøring i alle luftkølede motorer.
Den syntetiske teknologi og den bedste kvalitet af råvarer, der
anvendes i ACTIVE olie, garanterer lang levetid af motorerne.
Mix kan holde 12 måneder.
For at undgå at blandingen bliver for gammel og for at forbedre
kvaliteten af brændstoffet – Brug ACTIVE olie!

021383

5 ltr.

ACTIVE olie kan også bruges på påhængsmotorer.

SYNTETISK BASE 2 takts blandingsolie med additiver.
020937

020936

100 ml

1 ltr.

ACTIVE olie er en ny generation af olie, udviklet til at beskytte
motoren i de mest alvorlige arbejdsvilkår især når du bruger
blyfri benzin.
ACTIVE olie sikrer maksimal smøring i alle luftkølede motorer.
Den syntetiske teknologi og den bedste kvalitet af råvarer, der
anvendes i ACTIVE olie, garanterer lang levetid af motorerne.
Mix kan holde 12 måneder.
For at undgå at blandingen bliver for gammel og for at forbedre
kvaliteten af brændstoffet – Brug ACTIVE olie!

021384

5 ltr.

ACTIVE olie kan også bruges på påhængsmotorer.
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OLIE
Til motorsave – Buskryddere og motorer.
Specialolie til luftfilter.
021010

100 ml

Specialolie til luftfilter.
Den specielle sammensætning af ACTIVE luftfilter olie sikrer
maksimal filtrering af luft, selv under meget støvede
betingelser. Effektiviteten af ACTIVE luftfilter olie
garanterer en længere levetid for motorer i alle arbejdsforhold.

Fedt til Heavy Duty trimmergear
021230

90 g.
Fedt til Heavy Duty gear.
Speciel blandet gearfedt specielt udviklet til buskrydder gear.
Tåler store temperatursvingninger, uden at miste den
smørende effektivitet.

021039

500 g.

TILSÆTNINGSSTOF til Blyfri benzin
021575

100 ml

Et tilsætningsstof til blyfri benzin, der bruges på 2 og 4 takts
motorer. Det stabiliserer brændstoffet under længere tids
opbevaring.
På 4 takts motorer det sikres følgende fordele:
1. forbedrer brændstofkvaliteten
2. undgå fejl af udstødningsventil (dvs. slid og belægninger
forårsaget af blyfri benzin)
3. at beskytte alle motor dele når du arbejder ved høje
temperaturer
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