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MULTIWAY 10W-30 
Dieselmotorolie 

 
 
ANVENDELSE 
MultiWay er en universalolie (STOU) til jordbrug og 
entreprenørfirmaer. MultiWay kan bruges som motorolie til 
en lang række dieselmotorer med eller uden turbo. 
MultiWay kan også bruges i flere gearkasser, bagaksler og 
kombinerede transmissioner med bremser i oliebad, våde 
bremser. Olien svarer til SAE 80W som transmissionsolie. 
De gode lavtemperaturegenskaber betyder, at olien kan 
bruges til de fleste mobile hydrauliksystemer. 

 

FORDELE 
Udviklingen på maskinsiden med høje effektudtag 
(turbo), svære driftsforhold, lange olieintervaller osv. stille 
høje krav til de smøremidler, der bruges. Kombinerede 
transmissioner, våde bremser, hydrauliksystemer mm. 
kræver også ofte specialsmøremidler. MultiWay 
kombinerer alt dette, erstatter en lang række 
specialsmøremidler og giver åbenbare 
rationaliseringsfordele. 

 

EGENSKABER 
MultiWay er en multigradeolie med gode 
lavtemperaturegenskaber, så den er velegnet året rundt. 
Oliens friktionskarakter er vha. specielle additiver 
tilpasset for at give oliebadsbremser den rigtige funktion. 
Slidbegrænsende additiver indgår til udsatte dele i motor, 
transmission og hydrauliksystemer. 

 

 

TYPISKE ANALYSER 
EGENSKABER METODE ENHED   
SAE-klasse 
Densitet ved 15°C 
Viskositet ved 40°C 
Viskositet ved 100°C 
CCS ved -25°C 
Viskositetsindex 
Laveste flydetemperatur 
Flammepunkt COC 

- 
ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 5293 
ASTM D 2270 
ASTM D 97 
ASTM D 92 

- 
kg/m³ 
mm²/s 
mm²/s 
mPa.s 
 
°C 
°C 

10W-30 
882 

69 
10,2 

6900 
132 
-39 
220 

 

 

SPECIFIKATIONER 
Specifications:API CF-CE/SF,  API GL-4, JDM J27.  
Performance level:  Allison C-4, ZF TE ML 06 parts 
B&C, MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF 
M1144, Ford M2C134D, Ford M2C159B JD J20C, 

 

HÅNDTERING OG BRUG 
 
Produktet bør kun anvendes efter sit formål. 
Undgå hudkontakt med brugt olie - længerevarende 
hudkontakt 
med brugt motorolie kan medføre hudkræft. 
Hvis olie kommer på huden - vask med sæbe og vand. 
Beskyt miljøet - hæld ikke olie i afløb eller naturen. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Ved indtagelse - undgå opkastning og søg læge. 

  

 Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes. 
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