Aspen oljesortiment

Upptäck Aspens oljor!
Framtagna med omtanke om människa, maskin och miljö.

Aspen Two stroke oil

Aspen Two stroke oil
doseringsflaska

Aspen 2-taktsolja är en helsyntetisk motorolja för alla typer av luftkylda 2-taktsmotorer,
både vid förblandning av bensin där det krävs mer än 2% olja och för separatsmorda
motorer. Speciellt framtagen för hård användning av 2-taktsmotorer inom skogsbruk,
trädgård och andra småmaskiner som ofta startas kalla.
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Helsyntetisk
Låg rökutveckling
Minskar förbränningsrester - låg askhalt
Idealisk för insprutningsmotorer
Testad för användning med katalysatorer
Effektivt korrosionsskydd
Uppfyller specifikationer enligt ISO-L-EGD och JASO FD
Finns i emballage om 1 (doseringsflaska), 4, 25 och 200 liter

Aspen Bio Engine oil
Aspen Biomotorolja är en biologiskt nedbrytbar, helsyntetisk motorolja baserad på förnyelsebara råvaror som passar alla typer av bensin- och dieselmotorer. Viskositeten är SAE 5W/30
vilket innebär att den ger utmärkta startegenskaper och hög stabilitet vid såväl höga som
låga motortemperaturer, året runt. Den möter krav enligt API SN och ACEAC2/C3. Aspen Biomotorolja är ej klassad som toxisk och den innehåller inga ämnen som stannar kvar i naturen.
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Universal 4-taktsbensin och -dieselmotorolja
Goda egenskaper viskositet - temperatur
72% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B
SCR-/EGR- eller DPF-kompatibel
Tillverkad av förnybara råvaror (30%)
Bra skydd mot slitage
Bra skjuvningsstabilitet
Finns i emballage om 1, 4, 25 och 200 liter

Aspen Outboard oil
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Aspen Outboardolja är en helsyntetisk, snabbt biologiskt nedbrytbar motorolja för
2-takts utombordsmotorer i alla prestandaklasser. Den är självblandande och rekommenderas till Aspen 4 men kan också användas för motorer med separat oljetank.
Aspen Outboardolja ger ett effektivt korrosionsskydd, även i saltvatten, och kan med
fördel användas vid vinterförvaring av motorer. Oljan möter kraven för biologisk nedbrytning enligt OECD 301B.
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>80% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B
Tändstift, kolvar och kolvringar är alltid rena
Ingen bildning av klibbiga rester och kol i avgaserna
Utmärkt termisk stabilitet, även vid mycket höga varvtal
Utmärkt för motorer med katalytisk omvandlare
NMMA TC-W3® godkänd
Finns i emballage om 1 liter

Generellt skall outboardolja användas om motorn är vattenkyld. Är motorn luftkyld
skall tvåtaktsolja för luftkylda motorer användas, t ex Aspen Two Stroke oil.
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