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Agialube, oil for professionals

Agialube biedt u een hoogwaardig smeermiddelenprogramma specifiek 
voor landbouwmaterieel, waar u blindelings op kunt vertrouwen. Voor elke 
toepassing het juiste product dat uw machine in topconditie houdt. 

Kwaliteit 
Agialube producten voldoen altijd 

aan de laatste specificaties, zoals die 
door fabrikanten voorgeschreven worden. 
Vaak overtreffen we deze specificaties waar-
door onze producten ruim inzetbaar zijn.

Snelle levering
Door de logistiek in eigen hand 

te houden kunnen we ook kwaliteit bieden 
op onze leveringen. Snelle leveringen, 
waardoor u nooit misgrijpt. 

Van 1 liter verpakking  
tot bulkzending
Omdat producten in verschillende 

situaties worden ingezet, leveren wij 
vrijwel elk product van 1 liter verpakking 
tot bulkzending. 

Innovatie
Agialube ontwikkelt producten 
die voorop lopen als het gaat  

om ecologisch beheer van de groen- 
wereld. De producten worden ontwikkeld 
om onze leefomgeving te beschermen, 
zonder dat daarmee de inzet een  
technische beperking oplevert. Omdat 
wij begrijpen dat u een ecologisch 
product niet gebruikt wanneer dit tech-
nische nadelen heeft.

Advies
Soms moet u het direct weten, 
omdat u anders niet verder kunt. 

Daarom zijn wij altijd beschikbaar om u 
meteen het juiste smeeradvies te geven. 
Gewoon per telefoon, tel 024 675 43 61. 



Een overzicht van de meest gebruikte smeermiddelen voor landbouwmaterieel:

Hydra H 46
Hydrauliekolie met een hoge viscositeits- 
index. Geschikt voor zwaar belaste hydrau-
lische systemen van grondverzetmachines 
en landbouwmaterieel, die onder hoge 
druk en een groot temperatuurbereik 
moeten werken.
Specificaties: o.a. DIN 51524, 3 HVLP

Ecomax Hydra HT
Een volledig minerale 
hydrauliekolie die zonder problemen met 
alle minerale hydrauliekoliën gemengd 
kan worden. Bevat geen schadelijke be-
standdelen zoals aromatische koolwater-
stoffen en zware metalen. Ecomax Hydra 
HT is biologisch afbreekbaar en niet giftig 
voor waterig milieu. Technisch gezien het 
meest hoogwaardige product op het 
gebied van hydraulische oliën.

Geschikt voor hoogbelaste systemen 
die in een gevoelige omgeving moeten 
werken en waar de kans op lekkage of 
calamiteit aanwezig is. 
Specificaties: o.a. DIN 51524, 3 HVLP

Multitrac 10W30 STOU
Universele tractorolie voor motor, trans-
missie en hydraulisch systeem. Kan in 
veel landbouw- en grondverzetmachines 
gebruikt worden als één olie voor al 
deze systemen.
Specificaties: o.a. SF/CG-4/GL-4, E3

Unifleet Ultra 15W40
Een smeerolie geschikt voor benzine-  
en dieselmotoren zowel zonder als met 
turbo, onder de zwaarste bedrijfsom-
standigheden in alle seizoenen. 
Specificaties: o.a. SL/CI-4, A3, B4, E7

Gear Oil UTTO
Universele Tractor Transmissie Olie die 
gebruikt kan worden daar waar de olie 
van de versnellingsbak of achterbrug 
ook gebruikt wordt als hydraulische olie.
Specificaties: o.a. GL-4, WB 101

Productinformatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen 
naar 024 675 43 61 of een e-mail sturen naar info@agialube.nl 
Wij helpen u graag verder!



Voor meer informatie:

Jan v.d. Laarweg 34 Telefoon: (0174) 513253 Fax: (0174) 517728 E- mail: info@markonvof.nl www.markonvof.nl




