
TRACTAGRI HDX 15W-40*   
 
Motorolie til alle højtydende nyere traktorer der 
anvender diesel med lavt svovlindhold.  
500 timers olieskifteintervaller.  
Specifikationer: 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* 
 
Leveres også i 20 L emb.  1695

 

TRACTAGRI HDZ 10W-40*   
 
Motorolie til højtydende nyere traktorer med 
eller uden dieselpartikelfilter. 500 timers olie-
skiftintervaller.  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*  
 
Leveres også i 20 L emb.  
 
 

2095
 

TRACTAGRI HDZ FE 10W-30 
 
Fuel Economy motorolie til motorer med dieselpar-
tikelfilter. Brændstofbesparende egenskaber. An-
befales til 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* 
 
Leveres også i 20 L emb.  2445

 

TRACTAGRI T4R 10W-40*  
 
Motorolie godkendt i henhold til MB 228.51 og  
DEUTZ DQC IV 10-LA standarderne. Dækker 
alle relevante internationale specifikationer 
(ACEA E6/E4/E9/E7 and API CJ-4).  
 
 
Pris leveret i 208 liter tromle  
kr. pr. liter* 
 
Leveres også i 20 L emb.  

2545
 

Ring og bestil til skarpe priser på 75 68 73 00 
 
HK Olie tilbyder hele TOTAL’s produktsortiment inden for smøremidler til landbruget. 
Nærværende kampagne er gældende fra 1. marts - 31. marts  2021.   
*Samtlige priser er angivet i kr. pr. liter for smøreolie og i kr. pr. patron for smørefedt ex. afgifter og moms .  
Spildoliegebyr udgør kr. 0,06 pr. ltr. og smøreolieafgift udgør kr. 2,726 pr. ltr. ex. moms.   
Fragtfri levering ved bestilling af min. 75 ltr.  

Forårstilbud 

Spar 

Bestil 208 L TOTAL AGRI*  
smøreolie og få 24 stk. fedtpatroner 

Multis FIL EP 2 eller Multis EP 2   
gratis med i købet ! 
 

Priserne er gældende 
indtil 31.3.2021 



AGRI ADVISOR  
 
Vælg den rigtige olie til din landbrugsmaskine med TOTAL’s nye AGRI ADVISOR - online olieanbefalinger 
direkte på din mobil. Så har du altid de rigtige informationer lige ved hånden. 
 
Anvend dette link for download af TOTAL AGRI ADVISOR https://total.agriadvisor.app 
 
Kontakt os på 75 68 73 00 for yderligere detaljerede informationer om TOTAL’s  produkter. 

Ring og bestil til skarpe priser på 75 68 73 00 
 
HK Olie tilbyder hele TOTAL’s produktsortiment inden for smøremidler til landbruget. 
Nærværende kampagne er gældende fra 1. marts - 31. marts  2021.   
*Samtlige priser er angivet i kr. pr. liter for smøreolie og i kr. pr. patron for smørefedt ex. afgifter og moms .  
Spildoliegebyr udgør kr. 0,06 pr. ltr. og smøreolieafgift udgør kr. 2,726 pr. ltr. ex. moms.   
Fragtfri levering ved bestilling af min. 75 ltr.  

MULTIS FIL EP 2 
 
Universalfedt til landbrugsmaskiner. Tåler høj 
belastning og varme. Særdeles god klæbeevne.  
Passer til Lube Shuttle Pistol  
 
 
Pris leveret i 24 x 400 g patron  
kr. pr. patron* 1795

 

HYDRAGRI 46* 
 
Hydraulikolie med høj temperaturstabilitet og til 
udendørs brug på hydrauliske systemer på 
landbrugsmaskiner. ISO 46.  
 
 
Pris leveret i 208 liter tromle  
kr. pr. liter* 
 
Leveres også i 20 L emb.  

LUBE SHUTTLE FEDTPISTOL 
 
Enhånds fedtpresser med forzinket stålbeholder 
til  TOTAL Lube Shuttle system-patroner.  
Intet spild og større renhed ved fedtsmøring. 
Inkl. 1 fast udløbsrør m/
smørenippel og 1 flexibel 
slange m/smørenippel  
 
Pris kr. pr. stk. 29500

 

1495
 

MULTAGRI PRO-TEC 10W-40* 
 
Seneste generation af universalolie udviklet til  
smøring af motor, transmission og hydraulik i 
traktorer og landbrugsmaskiner, hvor denne type       
anbefales. 
 
Pris leveret i 208 liter tromle  
kr. pr. liter* 
 
Leveres også i 20 L emb.  1995

 

Forårstilbud 

DYNATRANS MPV* 
 
Universal traktor transmissionsolie (UTTO  til 
transmissioner, ”våde bremsere” og hydrauliske 
systemer i landbrugsmaskiner.  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* 
 
Leveres også i 20 L emb.  

1695
 

DYNATRANS VX FE* 
 
Syntetisk traktor transmissionsolie med               
brændstofbesparende egenskaber. Anvendes 
til transmissioner, ”våde bremsere” og hydrauli-
ske systemer i landbrugsmaskiner. Godkendt i 
henhold til: VALTRA G2-08.  
 
Pris leveret i 208 liter tromle 
kr. pr. liter* 
 
Leveres også i 20 L emb. 

2495
 


