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OLIESORTIMENT

Aspen Totaktsolie er en helsyntetisk olie til alle typer af luftkølede 

totaktsmotorer, både til forblanding af benzin, hvor der kræves 

mere end 2% olie og til motorer med separat smøring. Specialud-

viklet til hårdhændet brug af totaktsmotorer til skovbrug, have- 

arbejde og til andre små maskiner, som ofte startes kolde.

ASPEN TWO STROKE OIL
Motorolie til luftkølede 
totaktsmotorer

Produktinformation

· Ideel til indsprøjtningsmotorer

· Testet til brug med katalysatorer

· Effektiv korrosionsbeskyttelse

·  Opfylder specifikationerne iht.  

ISO-L- EGD og JASO FD

· Helsyntetisk

· Lav røgudvikling

· Reducerer mængden af forbrændingsrester  

– lavt askeindhold

Anvendelsesområder

Enheder

Leveres i emballage med 1, 4, 25 og 200 liter.

Aspen Biomotorolie er en biologisk nedbrydelig, helsyntetisk motor- 

olie, som er baseret på fornyelige råstoffer, og som passer til alle slags 

benzin- og dieselmotorer. Viskositeten er SAE 5W/30, hvilket betyder, at 

den har fremragende startegenskaber og høj stabilitet ved såvel høje som 

lave motortemperaturer året rundt. Den opfylder kravene iht. API SN og 

ACEAC2/C3. Aspen Biomotorolie er ikke klassificeret som giftig og inde-

holder ingen stoffer, som bliver i naturen.

ASPEN BIO ENGINE OIL
Biomotorolie til alle typer  
benzin- og dieselmotorer

Produktinformation

· SCR-/EGR- eller DPF-kompatibel

· Fremstillet af fornyelige råstoffer (30%)

· God beskyttelse mod slitage

· God forskydningsstabilitet

· Universel motorolie til firetaktsmotorer,  

både benzin- og dieselmotorer

· Gode egenskaber mht. viskositet og temperatur

· 72% biologisk nedbrydelig iht. OECD 301B

Anvendelsesområder

Enheder

Leveres i emballage med 1, 4, 25 og 200 liter.

Aspen AB | Iberovägen 2 | 438 54 Hindås, Sverige
Tel 80 88 93 40

epost info.dk@aspen.se | aspen.dk



Aspen Bådmotorolie er en helsyntetisk, hurtigt biologisk nedbrydelig 

motorolie til totaktspåhængsmotorer i alle ydelsesklasser. Den er 

selvblandende og anbefales til Aspen 4, men kan også bruges til 

motorer med separat oliebeholder. Aspen Bådmotorolie giver en 

effektiv korrosionsbeskyttelse, også i saltvand, og kan med fordel

anvendes ved opbevaring af motoren om vinteren. Olien opfylder 

kravene til biologisk nedbrydning iht. OECD 301B.

ASPEN OUTBOARD OIL
Bådmotorolie til  
totakts påhængsmotorer

Produktinformation

·  Ingen klæbrige rester eller kulstof  
i udstødningsgassen

·  Fremragende termisk stabilitet, også ved 
et meget højt omdrejningstal

· Glimrende til motorer med katalytisk omformer

· Godkendt iht. NMMA TC-W3®

·  >80 % biologiskt nedbrydelig iht. OECD 301B

· Effektiv korrosionsbeskyttelse, også i saltvand

·  Tændrør, stempler og stempelringe er altid rene

Anvendelsesområder

Enheder

Leveres i emballage med 1 liter.

Aspen Bio Chain Oil er en miljøtilpasset og unik vegetabilsk sav- 

kædeolie af høj kvalitet, der passer til alle typer kæder og sværd i 

motorsave. Den unikke sammensætning af rapsolie og additiv bety-

der, at den har gode antioxiderende egenskaber og kan håndtere

lang stilstand uden negativ indvirkning på pumpe og kæde. Aspen 

Bio Chain Oil har særdeles god vedhæftningsevne, smøring og 

funktionalitet, selv under ekstreme forhold. Kan klare temperaturer 

ned til -32 °C. Biologisk let nedbrydelig (CEC L33-A-93).

ASPEN BIO CHAIN OIL
Savkædeolie til kæder  
og sværd i motorsave

Produktinformation

· Op til 95 % fornyelige komponenter

· Biologisk let nedbrydelig

· Gode antioxiderende egenskaber

· Optimal viskositet til anvendelsesområdet

· God vedhæftningsevne

Anvendelsesområder Enheder

Leveres i emballage med  

1, 4, 20 og 208 liter.
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