Smeermiddelen
voor de Aannemerij
Superieure bescherming voor motoren en transmissies

De consistentie van de materialen en
de processen biedt onze klanten het
comfort en de veiligheid van een
constante productkwaliteit en een
stabiele leverancier op lange termijn.
Hoogwaardige smeermiddelen komen
voort uit een betrokkenheid bij de
toekomst, het creëren van nieuwe
producten om aan de eisen van de
volgende generatie bouwmachines te
kunnen voldoen. Ons uitgebreid
Onderzoeks- en Ontwikkelingsteam
in Rotterdam bestaat uit meer dan
70 wetenschappers en ondersteunende
personeelsleden met een rijke ervaring
en technische knowhow. Gedreven door
de wil om te innoveren, bieden zij
oplossingen voor de alsmaar groeiende
eisen van zowel de Original Equipment
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Manufacturers, milieu en u als klant.
Toch weten we ook dat klanten meer
dan kwaliteitsproducten eisen. Elke
klant is een individu, met persoonlijke
zakelijke behoeften. Als leverancier is
het onze doelstelling om aan uw
doelstellingen te voldoen. Wat de
vraag ook moge zijn, technisch of
commercieel, er staat steeds iemand
van Q8 Oils tot uw beschikking;
wij staan u in eigen persoon, aan de
telefoon, via fax of e-mail te woord en
helpen u met toewijding bij het doeltreffend en efficiënt runnen van uw
zaak. Indien u de zakelijke mogelijkheden van Q8 Oils wenst te leren
kennen, bel ons.
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Onze basisoliën leggen de fundamenten van de Q8-productkwaliteit;
ze zijn licht van kleur, buitengewoon
zuiver en verzekeren de hoogste
kwaliteit en de beste prestaties.
Het geheim is Kuwait Export Crude
dat geraffineerd wordt in onze
fabriek in Europoort, Rotterdam,
en verder verbeterd wordt door een
hydro-finishing proces dat veel van
de overblijvende onzuiverheden verwijdert. Deze gezuiverde basisoliën
worden naar al onze Europese
blendfabrieken gestuurd, waarvan
de grootste, die van Antwerpen,
een QS 9000 / ISO 9002- erkende
plant is die hoogwaardige smeermiddelen voor klanten in Europa en
overal ter wereld vervaardigt.

www.Q8Oils.co.uk

Vetten

Motorolie
Q8 T 850 10W-40
ACEA: E4 • API: CE/CF • MB 228.5 •
MAN 3277 • Volvo VDS-2 • Mack EO-L

Q8 T 720 15W-40

Een semi-synthetische "longdrain" motorolie van zeer hoge
kwaliteit voor hoogbelaste viertakt dieselmotoren die onder
zware bedrijfsomstandigheden dienst doen. Goede koude start
eigenschappen.

Q8 Rubens WB
Q8 Rubens 00
Getest in Willy Vogel, Assa/Safematic,
Lincoln Helios, Alentec-Delimon • NLGI 00
Euro
3

API: CF-4 / SG • ACEA: E2, B2, A2

Een universele motorolie voor Europese en Amerikaanse diesel
motoren. Een olie met een uitstekend reinigend vermogen,
zoals vastgelegd in de ACEA: E2 en API: CF-4 norm.
Ook geschikt voor benzine motoren.

Euro
3

Q8 T 400 10W, 20W-20, 30

Een minerale monograde motorolie, die eveneens veel wordt
toegepast in transmissies en hydraulische installaties.

Q8 T 500 15W-40

NLGI 2,5

Euro
3

Een universele motorolie voor de moderne Europese en
Amerikaanse diesel motoren, die aan de laatste emissie-normen
moeten voldoen. Een olie met een sterk vuiloplossend vermogen, zoals vastgelegd in de nieuwe ACEA: E5 en API: CH-4 norm.
Ook geschikt voor benzine motoren.

API: CH-4 • ACEA: E5, B3, A3 • MB:
228.3 • MAN 3275 • Mack EO-M Plus
• Cummins CES 20071, -72, -76, -77

Q8 Rembrandt EP 1, 2
DIN 51825 KP1,2

Q8 Rembrandt EP 0, 00
DIN 51825 KP K

Q8 Rembrandt Moly
DIN 51825 KP2 K-30

API: CD/SF/CDII • Allison C-3 •
Caterpillar TO-2

Q8 T 200 SAE 40

Een universeel toepasbaar vet voor toepassing in rollagers. Het zeer
stabiele lithium-complex vet zorgt voor een uitstekende smering
onder de zwaarste belasting.

Q8 Ruysdael SG
Een minerale motorolie, speciaal ontwikkeld voor Detroit
Diesel/GM Allison twee-takt diesel motoren.

Q8 Ruysdael CL

Hydraulische-olie
32, 46 & 68

ISO 11158, categorie HV • DIN 51524,
Part 3, categorie HVLP • SS 155434,
categorie AV • Denison HF-0

Q8 Haydn 10, 15, 22, 32, 46,
68, 100 & 150
ISO 11158, categorie HM • SS 155434,
categorie AM • DIN 51524, Part 2,
categorie HLP • Cincinnati Milacron
P-68, P-69 en P-70 • Denison HF-O

Q8 Heinichen 46
MAN 698 • ISO 6743/4, categorie HM
• DIN 51524, Part 2, categorie HLPD

Speciale producten
Q8 Giotto Special

Een hydraulische olie van hoge kwaliteit met uitstekende anti-slijtage
en anti- corrosie eigenschappen. De zeer hoge oxidatie weerstand
komt tot uitdrukking in de zeer lichte kleur van deze hydraulische olie.

Voor de smering en bescherming van open tandwielen, kettingen,
staalkabels, geleidingen, enz. Dit product is op basis van een
calcium-lithium complex- vet en geeft een extreem goede hechting
een taaie smeerfilm. Het product is makkelijk te verspuiten.

Q8 Antifreeze Long Life

Een moderne "longlife" antivries concentraat, die geschikt is voor
een gebruiksduur van 3 jaar en met zijn moderne addtieven systeem
optimaal beschermt. Onder de naam Antifreeze Longlife Premixed
ook beschikbaar als kant en klare koelvloeistof. Mag worden vermengd met andere kwaliteiten antivries.

VW/Audi/Seat TL774D •
Mercedes 325.3 • MAN 324

Q8 Antifreeze

Een detergerende hydraulische olie van hoge kwaliteit met uitstekende
anti-slijtage en anti-corrosie eigenschappen. De Q8 Heinichen heeft een
reinigend vermogen en is in staat kleine hoeveelheden water te binden.

SAE J 1034 • ASTM D 3306 • AFNOR NF
R 15.601 (F) • BS 6580 (U.K.)

CCMC : D4, G2 API: CF-4, SF • API GL-4
API GL-5 ( L37 fase II) • John Deere JDM
J20C, JDM J27A • New Holland •
NH540B,324B,410B,024C • MF CMS M
1144 • performance level • Case MS
1209 kwaliteitsniveau

Transmissie-olie
API: GL-4 / 5 • Fuller Form 121 •
Rockwell 0-76-E • Volvo 1273,12

Q8 Gear Oil XG 80W-90
API: GL 4/5 • MAN 3343 ML (341/342
ML) • API MT-1 • Scania STO 1:0

Q8 T 35 80W, 80W-90
API: GL-4 • MAN 341 • MB blad 235.1

Q8 T 55 80W-90, 90, 85W-140
API: GL-5 • MAN 342; MB blad 235
Rockwell Intern. 0-76 • Volvo 97310,
Volvo 97313 • ZF TE-ML 01, TE-ML
05, TE-ML 07

Q8 T45 SAE 90
API: GL-5

Een universele synthetische transmissie-olie voor cardans en versnellingbakken. Voor toepassingen waar de olie aan hoge temperaturen blootstaat.

Een universele minerale transmissie-olie volgens de laatste technologie.
Deze olie koppelt uitstekende anti-slijtage eigenschappen aan een hoge
thermische stabiliteit.

Q8 T2200

General Motors Dexron III • Ford
Mercon • MB 236.1, 236.5 • ZF TE-ML
09,11,12,14 • Voith G 607

ISO 11158 category HV (uitgezonderd
D 943) • DIN 51524, Part 3, category
HVLP • (uitgezonderd D 943) • Draft
DIN specification for HE type fluids

Een universele automatische transmissie-olie, die voldoet aan de laatste
eisen van de toonaangevende fabrikanten. Is ook toepasbaar, daar waar
een Dexron II wordt gevraagd. Eveneens geschikt voor veel stuurbekrachtigingssystemen.

Een semi-synthetische "multifunktionele" motor/hydrauliek/transmissie olie
van zeer hoge kwaliteit voor hoogbelaste machines die onder zware
bedrijfsomstandigheden dienst doen. De dunvloeibaarheid bij lage temperatuur garandeert goede koude start eigenschappen van de motoren en
de hydrauliek, terwijl op bedrijfstemperatuur een uitstekende smeerfilm is
gewaarborgd. De hogere viscositeit bij bedrijfstemperatuur in combinatie
met het additieven systeem garanderen tevens een prima werking van de
natte platenremmen. De universele eigenschappen worden nog benadrukt
door het API GL-5 niveau, bij hoge belasting en lage snelheden.

Een biologisch afbreekbare met water mengbare ontvetter.

Q8 Da Vinci AA

Een anti-kleef olie op basis van een biologisch afbreekbare
minerale basisolie bestemt voor de toepassing op bitumen
plants, bitumen trucks en als schoonmaakmiddel.

Q8 Da Vinci AMX

Een ontkistingsolie op basis van een biologisch afbreekbare
minerale basisolie bestemt voor stalen, houten of met
kunststof beklede mallen.

Q8 Renoir

Een biologisch afbreekbaar vet bestemt voor glij- en rollagers.
Q8 Renoir kan worden gebruikt als een normaal multi-purpose of
EP vet. Toegepast daar waar contaminatie met oppervlakte - water
tot de kan ontstaan.

DIN 51502 • ISO 6743-0:1987 •
ISO-L-XCCIB2

☎

Een biologisch afbreekbare hydrauliek-olie op synthetische ester
basis. Dit type biologisch afbreekbare olie heeft zich in de praktijk
ruimschoots bewezen als oxidatie-stabiel (lange levensduur).
Daarnaast zijn de smerende eigenschappen plus de hoge en
stabiele viscositeits-index zeer sterke punten van deze olie.
Q8 Holbein staat vermeld op de VAMIL lijst.

Q8 Degreasing Fluid HFB
Een minerale transmissie-olie voor overbrengingen voorzien van natte
platenremmen en / of een sperdifferentieel.

Een transmissie / hydrauliek olie van hoge kwaliteit bestemt voor het
gebruik in eindaandrijvingen en transmissies van grondverzet machines
en tractoren.

Q8 Auto 15

Q8 Holbein 46

Een minerale transmissie-olie voor het gebruik in cardans met zeer goede
anti-slijtage eigenschappen.

Q8 TO-4 Fluid 10W, 30, 50
en 60 Cat TO-4 • Allison C-4

Een antivries concentraat dat nog in veel koelsystemen wordt
toegepast. Onder de naam Antifreeze Premixed ook beschikbaar als
kant en klare koelvloeistof.

Milieu-vriendelijke producten

Een minerale transmissie-olie voor het gebruik in versnellingsbakken en
tussenbakken met een uitstekende slijtagebescherming.

Een transmissie-olie van hoge kwaliteit bestemt voor het gebruik in
(Amerikaanse) koppelomvormers, hydrostatische transmissies en eindaandrijvingen van grondverzet machines.

Volvo 97302-10 • Allison C-4 •
Caterpillar TO-2 • ZF TE-ML 03 E
John Deere JDM J20C

Een lithiumvet met een molybdeen-disulfide toevoeging voor
toepassingen op glijvlakken met relatief lage snelheden.
(Niet toe te passen in de naald lagers van cardankoppelingen)

Een hydraulische olie van hoge kwaliteit met uitstekende anti-slijtage,
anti- corrosie eigenschappen en een hoge viscositeits-index. De Q8
Handel is daardoor zeer geschikt voor toepassingen onder wisselende
temperaturen.

Q8 T 5000 10W-40
Q8 T 65 75W-90

Een lithium vet voor de smering van centrale systemen. Een vet met
goede verpompbaarheids eigenschappen.

Een calcium-lithium basis vet, bestemd voor de smering van glijlagers onder grote druk en lage snelheden, zoals voorkomt in de
industrie en aannemerij. Dit vet is ook zeer goed bestand tegen de
wassende werking van water. De hoge basis-olie viscositeit zorgt
voor een uitstekende smeerfilm.

NLGI 2

Q8 Handel

Een universeel toepasbaar lithiumbasis lagervet voor de toepassing
in rollagers.

Een lithiumbasis vet, speciaal geschikt voor smering van lagers en
glijvlakken, die in contact kunnen komen met water.

NLGI 2

API: CF • API: CDII • MIL-L-2104C

Een lithium complex vet voor de smering van centrale systemen ook
onder hoge druk een zeer stabiel vet met uitstekende verpompbaarheids eigenschappen bij lage temperatuur.

Product Helplijn

De bovenstaande specificaties zijn slechts een samenvatting. Voor de
complete productinformatiebladen, of advies over applicaties kunt u
bellen naar de Q8 Oils Product Helplijn.
Tel: 0031 (0) 10 40 72 107
Fax: 0031 (0) 10 42 14 052

Vetten

Motorolie
Q8 T 850 10W-40
ACEA: E4 • API: CE/CF • MB 228.5 •
MAN 3277 • Volvo VDS-2 • Mack EO-L

Q8 T 720 15W-40

Een semi-synthetische "longdrain" motorolie van zeer hoge
kwaliteit voor hoogbelaste viertakt dieselmotoren die onder
zware bedrijfsomstandigheden dienst doen. Goede koude start
eigenschappen.

Q8 Rubens WB
Q8 Rubens 00
Getest in Willy Vogel, Assa/Safematic,
Lincoln Helios, Alentec-Delimon • NLGI 00
Euro
3

API: CF-4 / SG • ACEA: E2, B2, A2

Een universele motorolie voor Europese en Amerikaanse diesel
motoren. Een olie met een uitstekend reinigend vermogen,
zoals vastgelegd in de ACEA: E2 en API: CF-4 norm.
Ook geschikt voor benzine motoren.

Euro
3

Q8 T 400 10W, 20W-20, 30

Een minerale monograde motorolie, die eveneens veel wordt
toegepast in transmissies en hydraulische installaties.

Q8 T 500 15W-40

NLGI 2,5

Euro
3

Een universele motorolie voor de moderne Europese en
Amerikaanse diesel motoren, die aan de laatste emissie-normen
moeten voldoen. Een olie met een sterk vuiloplossend vermogen, zoals vastgelegd in de nieuwe ACEA: E5 en API: CH-4 norm.
Ook geschikt voor benzine motoren.

API: CH-4 • ACEA: E5, B3, A3 • MB:
228.3 • MAN 3275 • Mack EO-M Plus
• Cummins CES 20071, -72, -76, -77

Q8 Rembrandt EP 1, 2
DIN 51825 KP1,2

Q8 Rembrandt EP 0, 00
DIN 51825 KP K

Q8 Rembrandt Moly
DIN 51825 KP2 K-30

API: CD/SF/CDII • Allison C-3 •
Caterpillar TO-2

Q8 T 200 SAE 40

Een universeel toepasbaar vet voor toepassing in rollagers. Het zeer
stabiele lithium-complex vet zorgt voor een uitstekende smering
onder de zwaarste belasting.

Q8 Ruysdael SG
Een minerale motorolie, speciaal ontwikkeld voor Detroit
Diesel/GM Allison twee-takt diesel motoren.

Q8 Ruysdael CL

Hydraulische-olie
32, 46 & 68

ISO 11158, categorie HV • DIN 51524,
Part 3, categorie HVLP • SS 155434,
categorie AV • Denison HF-0

Q8 Haydn 10, 15, 22, 32, 46,
68, 100 & 150
ISO 11158, categorie HM • SS 155434,
categorie AM • DIN 51524, Part 2,
categorie HLP • Cincinnati Milacron
P-68, P-69 en P-70 • Denison HF-O

Q8 Heinichen 46
MAN 698 • ISO 6743/4, categorie HM
• DIN 51524, Part 2, categorie HLPD

Speciale producten
Q8 Giotto Special

Een hydraulische olie van hoge kwaliteit met uitstekende anti-slijtage
en anti- corrosie eigenschappen. De zeer hoge oxidatie weerstand
komt tot uitdrukking in de zeer lichte kleur van deze hydraulische olie.

Voor de smering en bescherming van open tandwielen, kettingen,
staalkabels, geleidingen, enz. Dit product is op basis van een
calcium-lithium complex- vet en geeft een extreem goede hechting
een taaie smeerfilm. Het product is makkelijk te verspuiten.

Q8 Antifreeze Long Life

Een moderne "longlife" antivries concentraat, die geschikt is voor
een gebruiksduur van 3 jaar en met zijn moderne addtieven systeem
optimaal beschermt. Onder de naam Antifreeze Longlife Premixed
ook beschikbaar als kant en klare koelvloeistof. Mag worden vermengd met andere kwaliteiten antivries.

VW/Audi/Seat TL774D •
Mercedes 325.3 • MAN 324

Q8 Antifreeze

Een detergerende hydraulische olie van hoge kwaliteit met uitstekende
anti-slijtage en anti-corrosie eigenschappen. De Q8 Heinichen heeft een
reinigend vermogen en is in staat kleine hoeveelheden water te binden.

SAE J 1034 • ASTM D 3306 • AFNOR NF
R 15.601 (F) • BS 6580 (U.K.)

CCMC : D4, G2 API: CF-4, SF • API GL-4
API GL-5 ( L37 fase II) • John Deere JDM
J20C, JDM J27A • New Holland •
NH540B,324B,410B,024C • MF CMS M
1144 • performance level • Case MS
1209 kwaliteitsniveau

Transmissie-olie
API: GL-4 / 5 • Fuller Form 121 •
Rockwell 0-76-E • Volvo 1273,12

Q8 Gear Oil XG 80W-90
API: GL 4/5 • MAN 3343 ML (341/342
ML) • API MT-1 • Scania STO 1:0

Q8 T 35 80W, 80W-90
API: GL-4 • MAN 341 • MB blad 235.1

Q8 T 55 80W-90, 90, 85W-140
API: GL-5 • MAN 342; MB blad 235
Rockwell Intern. 0-76 • Volvo 97310,
Volvo 97313 • ZF TE-ML 01, TE-ML
05, TE-ML 07

Q8 T45 SAE 90
API: GL-5

Een universele synthetische transmissie-olie voor cardans en versnellingbakken. Voor toepassingen waar de olie aan hoge temperaturen blootstaat.

Een universele minerale transmissie-olie volgens de laatste technologie.
Deze olie koppelt uitstekende anti-slijtage eigenschappen aan een hoge
thermische stabiliteit.

Q8 T2200

General Motors Dexron III • Ford
Mercon • MB 236.1, 236.5 • ZF TE-ML
09,11,12,14 • Voith G 607

ISO 11158 category HV (uitgezonderd
D 943) • DIN 51524, Part 3, category
HVLP • (uitgezonderd D 943) • Draft
DIN specification for HE type fluids

Een universele automatische transmissie-olie, die voldoet aan de laatste
eisen van de toonaangevende fabrikanten. Is ook toepasbaar, daar waar
een Dexron II wordt gevraagd. Eveneens geschikt voor veel stuurbekrachtigingssystemen.

Een semi-synthetische "multifunktionele" motor/hydrauliek/transmissie olie
van zeer hoge kwaliteit voor hoogbelaste machines die onder zware
bedrijfsomstandigheden dienst doen. De dunvloeibaarheid bij lage temperatuur garandeert goede koude start eigenschappen van de motoren en
de hydrauliek, terwijl op bedrijfstemperatuur een uitstekende smeerfilm is
gewaarborgd. De hogere viscositeit bij bedrijfstemperatuur in combinatie
met het additieven systeem garanderen tevens een prima werking van de
natte platenremmen. De universele eigenschappen worden nog benadrukt
door het API GL-5 niveau, bij hoge belasting en lage snelheden.

Een biologisch afbreekbare met water mengbare ontvetter.

Q8 Da Vinci AA

Een anti-kleef olie op basis van een biologisch afbreekbare
minerale basisolie bestemt voor de toepassing op bitumen
plants, bitumen trucks en als schoonmaakmiddel.

Q8 Da Vinci AMX

Een ontkistingsolie op basis van een biologisch afbreekbare
minerale basisolie bestemt voor stalen, houten of met
kunststof beklede mallen.

Q8 Renoir

Een biologisch afbreekbaar vet bestemt voor glij- en rollagers.
Q8 Renoir kan worden gebruikt als een normaal multi-purpose of
EP vet. Toegepast daar waar contaminatie met oppervlakte - water
tot de kan ontstaan.

DIN 51502 • ISO 6743-0:1987 •
ISO-L-XCCIB2

☎

Een biologisch afbreekbare hydrauliek-olie op synthetische ester
basis. Dit type biologisch afbreekbare olie heeft zich in de praktijk
ruimschoots bewezen als oxidatie-stabiel (lange levensduur).
Daarnaast zijn de smerende eigenschappen plus de hoge en
stabiele viscositeits-index zeer sterke punten van deze olie.
Q8 Holbein staat vermeld op de VAMIL lijst.

Q8 Degreasing Fluid HFB
Een minerale transmissie-olie voor overbrengingen voorzien van natte
platenremmen en / of een sperdifferentieel.

Een transmissie / hydrauliek olie van hoge kwaliteit bestemt voor het
gebruik in eindaandrijvingen en transmissies van grondverzet machines
en tractoren.

Q8 Auto 15

Q8 Holbein 46

Een minerale transmissie-olie voor het gebruik in cardans met zeer goede
anti-slijtage eigenschappen.

Q8 TO-4 Fluid 10W, 30, 50
en 60 Cat TO-4 • Allison C-4

Een antivries concentraat dat nog in veel koelsystemen wordt
toegepast. Onder de naam Antifreeze Premixed ook beschikbaar als
kant en klare koelvloeistof.

Milieu-vriendelijke producten

Een minerale transmissie-olie voor het gebruik in versnellingsbakken en
tussenbakken met een uitstekende slijtagebescherming.

Een transmissie-olie van hoge kwaliteit bestemt voor het gebruik in
(Amerikaanse) koppelomvormers, hydrostatische transmissies en eindaandrijvingen van grondverzet machines.

Volvo 97302-10 • Allison C-4 •
Caterpillar TO-2 • ZF TE-ML 03 E
John Deere JDM J20C

Een lithiumvet met een molybdeen-disulfide toevoeging voor
toepassingen op glijvlakken met relatief lage snelheden.
(Niet toe te passen in de naald lagers van cardankoppelingen)

Een hydraulische olie van hoge kwaliteit met uitstekende anti-slijtage,
anti- corrosie eigenschappen en een hoge viscositeits-index. De Q8
Handel is daardoor zeer geschikt voor toepassingen onder wisselende
temperaturen.

Q8 T 5000 10W-40
Q8 T 65 75W-90

Een lithium vet voor de smering van centrale systemen. Een vet met
goede verpompbaarheids eigenschappen.

Een calcium-lithium basis vet, bestemd voor de smering van glijlagers onder grote druk en lage snelheden, zoals voorkomt in de
industrie en aannemerij. Dit vet is ook zeer goed bestand tegen de
wassende werking van water. De hoge basis-olie viscositeit zorgt
voor een uitstekende smeerfilm.

NLGI 2

Q8 Handel

Een universeel toepasbaar lithiumbasis lagervet voor de toepassing
in rollagers.

Een lithiumbasis vet, speciaal geschikt voor smering van lagers en
glijvlakken, die in contact kunnen komen met water.

NLGI 2

API: CF • API: CDII • MIL-L-2104C

Een lithium complex vet voor de smering van centrale systemen ook
onder hoge druk een zeer stabiel vet met uitstekende verpompbaarheids eigenschappen bij lage temperatuur.

Product Helplijn

De bovenstaande specificaties zijn slechts een samenvatting. Voor de
complete productinformatiebladen, of advies over applicaties kunt u
bellen naar de Q8 Oils Product Helplijn.
Tel: 0031 (0) 10 40 72 107
Fax: 0031 (0) 10 42 14 052

Smeermiddelen
voor de Aannemerij
Superieure bescherming voor motoren en transmissies

De consistentie van de materialen en
de processen biedt onze klanten het
comfort en de veiligheid van een
constante productkwaliteit en een
stabiele leverancier op lange termijn.
Hoogwaardige smeermiddelen komen
voort uit een betrokkenheid bij de
toekomst, het creëren van nieuwe
producten om aan de eisen van de
volgende generatie bouwmachines te
kunnen voldoen. Ons uitgebreid
Onderzoeks- en Ontwikkelingsteam
in Rotterdam bestaat uit meer dan
70 wetenschappers en ondersteunende
personeelsleden met een rijke ervaring
en technische knowhow. Gedreven door
de wil om te innoveren, bieden zij
oplossingen voor de alsmaar groeiende
eisen van zowel de Original Equipment

www.Q8Oils.nl

www.Q8Oils.be

Prinsenlaan 663, Postbus 8300
NL-3009 AH Rotterdam, Nederland
Tel: +31 (0) 10 407 20 85
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Fax: +32 (0) 3 216 03 42
E-mail: info@Q8Oils.be

Manufacturers, milieu en u als klant.
Toch weten we ook dat klanten meer
dan kwaliteitsproducten eisen. Elke
klant is een individu, met persoonlijke
zakelijke behoeften. Als leverancier is
het onze doelstelling om aan uw
doelstellingen te voldoen. Wat de
vraag ook moge zijn, technisch of
commercieel, er staat steeds iemand
van Q8 Oils tot uw beschikking;
wij staan u in eigen persoon, aan de
telefoon, via fax of e-mail te woord en
helpen u met toewijding bij het doeltreffend en efficiënt runnen van uw
zaak. Indien u de zakelijke mogelijkheden van Q8 Oils wenst te leren
kennen, bel ons.
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Onze basisoliën leggen de fundamenten van de Q8-productkwaliteit;
ze zijn licht van kleur, buitengewoon
zuiver en verzekeren de hoogste
kwaliteit en de beste prestaties.
Het geheim is Kuwait Export Crude
dat geraffineerd wordt in onze
fabriek in Europoort, Rotterdam,
en verder verbeterd wordt door een
hydro-finishing proces dat veel van
de overblijvende onzuiverheden verwijdert. Deze gezuiverde basisoliën
worden naar al onze Europese
blendfabrieken gestuurd, waarvan
de grootste, die van Antwerpen,
een QS 9000 / ISO 9002- erkende
plant is die hoogwaardige smeermiddelen voor klanten in Europa en
overal ter wereld vervaardigt.
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