
  

TRACTAGRI T4R 10W‐40*  
NY AGRI motorolie godkendt i henhold l MB 
228.51 og DEUTZ DQC IV 10‐LA standarderne. 
Dækker alle relevante interna onale specifika o‐
ner (ACEA E6/E4/E9/E7 and API CJ‐4).  
Den op male løsning l kunder med en blandet 
maskinpark af forskellige fabrikater og årgange. 
 
 
Pris leveret i 208 liter tromle  
kr. pr. liter* 

2545
 

DYNATRANS MPV* 
Universal traktor transmissionsolie (UTTO  l 
transmissioner, ”våde bremsere” og hydrauliske  
systemer i landbrugsmaskiner.  Godkendt i hen‐
hold l: VALTRA G2‐08. Opfylder bl.a.: API GL‐4, 
Volvo CE WB 102, John Deere JDM J20D, Case MS 
1209, New Holland m.fl.  
 
Pris leveret i 208 liter tromle 
kr. pr. liter* 1695

 

TRACTAGRI HDX 15W‐40*   
Motorolie l alle højtydende nyere traktorer der           
anvender dieselbrændstof med lavt svovlindhold.  
Kan anvendes op l 500 mers olieski intervaller. 
ACEA E7/E5, Cat ECF‐1a, MB 228.3, New Holland, 
John Deere, Case  m.fl.  
 
Pris leveret i 208 liter tromle  
kr. pr. liter* 1695

 

TRACTAGRI HDZ FE 10W‐30*  
Fuel Economy motorolie l motorer med dieselpar‐

kelfilter. Brændsto esparende egenskaber. An‐
befales l EURO stage IIIb og Tier 4 motorer. ACEA 
E9/E7/E5,  MB 228.31, Deutz DQC III‐LA‐10, Cat ECF
‐3, John Deere JDQ 78X m.fl.  
 
Pris leveret i 208 liter tromle 
kr. pr. liter* 
 

SPAR op l  6%  
på brændstoføkonomien 

2445
 

DYNATRANS VX FE* 
Synte sk traktor transmissionsolie med               
brændsto esparende egenskaber. Anvendes l 
transmissioner, ”våde bremsere” og hydrauliske 
systemer i landbrugsmaskiner. Godkendt i hen‐
hold l: VALTRA G2‐08. Opfylder bl.a.: API GL‐4, 
Volvo CE WB 102, John Deere JDM J20D, Case MS 
1209, New Holland m.fl. 
 
Pris leveret i 208 liter tromle 
kr. pr. liter* 2495

 

OLIEKAMPAGNE  
SKARPE PRISER PÅ  
SMØREMIDLER  
TIL HELE DIN MASKINPARK  

SPAR  
PÅ DINE   

SMØREMIDLER 
Priserne er gældende  

fra 1.5. ‐ 30.6.2019 

TRACTAGRI HDZ 10W‐40*   
Motorolie l højtydende nyere traktorer med 
eller uden dieselpar kelfilter. Kan anvendes op 

l 500 mers olieski intervaller.  Opfylder bl.a.: 
ACEA E9/E7/E5, Cat ECF‐3, CNH Mat. 3521, MB 
228.31, New Holland, John Deere JDQ 78X,  m.fl.  
 
Pris leveret i 208 liter tromle  
kr. pr. liter*  
 

2100
 

KØB 2 x 208 L TOTAL TRACTAGRI  
PRODUKTER*  OG FÅ EN GRATIS 
LUBE SHUTTLE FEDTSPRØJTE  

GRATIS 
LUBE SHUTTLE  
FEDTSPRØJTE   

VED KØB AF 2 X 208 L  
TOTAL TRACTAGRI  

PRODUKTER* 

Ring og bes l l skarpe priser på 75 68 73 00 
Total Smøremidler er det eneste olie‐ og energiselskab, der lbyder et specialudviklet  
sor ment af smøremidler l AGRI segmentet. HK Olie lbyder hele de e sor ment l landbruget. 
Nærværende kampagne er gældende fra 1.5. ‐ 30.6.2019.   
*Samtlige priser er angivet i kr. pr. liter for smøreolie og i kr. pr. patron for smørefedt ex. afgi er og moms .  
Spildoliegebyr udgør kr. 0,10 pr. ltr. og smøreolieafgi  udgør kr. 2,481 pr. ltr. ex. moms.   
Frag ri levering ved bes lling af min. 75 ltr.  



EQUIVIS ECO2 46 
NY HYDRAULIKOLIE l alle typer udendørs hy‐
drauliksystemer. Her går du ikke på kompromis 
med kvaliteten og bidrager sam dig l en redu‐
ceret miljøbelastning og genanvendelse af smø‐
reolierne . 
 
Pris leveret i 208 liter tromle  
kr. pr. liter*  1395

 1995
 

AGRITRAITE 68 
Special malkemaskineolie l smøring af vakum‐
pumper på malkemaskiner. ISO 68.  
 
 
Pris leveret i 3x5 L  
kr. pr. liter*  
 
 
 1945

 

HYDRAGRI 46* 
Kvalitets hydraulikolie med høj temperaturstabili‐
tet. Udviklet specielt l hydrauliske systemer på 
landbrugsmaskiner. ISO 46.  
 
Pris leveret i 208 liter tromle  
kr. pr. liter* 

1495
 

CERAN XM 220 
SMØREFEDT 
Unik smørefedt .Reducerer forbruget og dri som‐
kostningerne. Lang dsholdbar. Tåler ekstrem var‐
me, høj belastning og modstår store vandmængder.  
Passer l Lube Shu le pistol. 
 
Pris leveret i 24 x 420 g patron 
kr. pr. patron* 

2795
 

MULTIS FIL EP 2 
SMØREFEDT 
Universalfedt l landbrugsmaskiner. Tåler høj be‐
lastning og varme. Særdeles god klæbeevne.  
Passer l Lube Shu le Pistol  
 
Pris leveret i 24 x 400 g patron  
kr. pr. patron* 1795

 

 

GLACELF AUTO SUPRA 
Lang dsholdbar og miljøvenlig kølervæske  
koncentrat baseret på ren monoethylenglycol og 
organiske korrosionsinhibitorer. Rød/orange . 
Godkendt af førende  
motorfabrikanter. 
 
Pris leveret i 20 L  
kr. pr. liter* 
 
Pris leveret i 4 x 5 L 
kr. pr. liter* 
 

1845
 

AGRI ADVISOR  
Vælg den rig ge olie l din landbrugsmaskine med 
TOTAL’s nye AGRI ADVISOR ‐ online olieanbefalin‐
ger direkte på din mobil. Så har du al d de rig ge 
informa oner lige ved hånden. 
 
Anvend de e link for download af  

TOTAL AGRI ADVISOR 

h ps://total.agriadvisor.app 
 
For yderligere detaljerede informa oner om           
TOTAL’s  produkter kan du læse mere på 
www.totalnordic.com eller kontakte HK Olie. 

Ring og bes l l skarpe priser på 75 68 73 00 
Total Smøremidler er det eneste olie‐ og energiselskab, der lbyder et specialudviklet  
sor ment af smøremidler l AGRI segmentet. HK Olie lbyder hele de e sor ment l landbruget. 
Nærværende kampagne er gældende fra 1.5. ‐ 30.6.2019.   
*Samtlige priser er angivet i kr. pr. liter for smøreolie og i kr. pr. patron for smørefedt ex. afgi er og moms .  
Spildoliegebyr udgør kr. 0,10 pr. ltr. og smøreolieafgi  udgør kr. 2,481 pr. ltr. ex. moms.   
Frag ri levering ved bes lling af min. 75 ltr.  

2045
 

MULTAGRI PRO‐TEC 10W‐40* 
Seneste genera on af universalolie udviklet l  smø‐
ring af motor, transmission og hydraulik i traktorer 
og landbrugsmaskiner, hvor denne type       anbefa‐
les. 
 
 
Pris leveret i 208 liter tromle  
kr. pr. liter* 

SKARPE PRISER PÅ  
SMØREMIDLER  
TIL HELE DIN MASKINPARK  

GRATIS 
LUBE SHUTTLE  
FEDTSPRØJTE   

VED KØB AF 2 X 208 L  
TOTAL TRACTAGRI  

PRODUKTER* 




