
70%
SPAR

Listepris 94,45 pr. kg

BLACK WEEK
KUN 28,34 pr. kg
Mobil Grease XHP 222
12 x 0,5 kg inkl. gratis fedtpresser

Bestil på 70 12 12 33

Varenr. Produkt
Listepris ekskl. 

afgift pr. 
kg/liter

BLACK WEEK 
TILBUD

DU 
SPARER

Om produktet

36238
Mobil Grease XHP 222 

12x0,5 kg inkl. fedtpresser
94,95 28,34 70 %

Mobil Grease XHP 222 smørefedt er til universalbrug i landbrugsudstyr, 
lastbiler, personbiler, industri- og entreprenørmaskiner. Smørefedten med 
stor vedhæftningsevne og stærkt vandafvisende til høje temperaturer og 
fugtige miljøer. Har EP-additiver.

32212
OK Traktor UTTO 100 

208 liter
36,80 14,72 60 %

OK Traktor UTTO 100, 75W er en mineralsk olie, der er  specielt udviklet 
til automatiske gearkasser, hvor kravet er Case Hy-tran Ultra.OK Traktor 
UTTO 100, 75W er en mineralsk olie, der er  specielt udviklet til automati-
ske gearkasser, hvor kravet er Case Hy-tran Ultra.

47465
rhenus LCC 2 

18 kg
83,25 23,31 72 %

Rhenus LCC 2 er et højtydende EP-fedt baseret på mineralsk olie af høj 
kvalitet. Rhenus LCC 2 egnet til smøring af rulle- og friktionslejer under 
normale og ekstreme trykbelastninger særligt til smørefittings, som ud-
sættes forhøje og rykvise belastninger samt påvirkning af fugtighed.

49193
rhenus LDM 

2, 50 kg
69,20 31,14 55 %

rhenus LDM 2 er velegnet til smøring af højtbelastede rulle- og glidelejer. 
Via sit indhold af Molybdændisulfid opnår rhenus LDM 2 en lav friktion og 
reducerer sliddet ved såvel høje temperaturer som høje trykbelastninger.
rhenus LDM 2 er egnet som indkørings smøremiddel for nye højtbelastede 
lejer.

47496
Mobil Delvac City Logistics P 

5W-30, 4x4 liter
61,20 29,38 52 %

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 er en syntetisk motorolie med lavt 
askeindhold, som giver længere motorlevetid og fremragende beskyttelse 
af motoren mod slamdannelse og slid. Anbefales til bl. a. varebiler fra Peu-
geot-Citroen, men også varebiler fra Iveco og Fiat som kræver ACEA C2.

47516
Mobil Delvac City Logistics M 

5W-30, 4x4 liter
61,20 25,70 58 %

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 giver fremragende smøring af die-
sel- og benzinmotorer, som opererer under krævende kørselsforhold som 
typisk findes ved bykørsel. Anbefales til bl.a. Mercedes varebiler og andre 
varebiler, som kræver ACEA C3.

34842
Mobil Antifreeze Ultra

208 liter
47,00 13,16 72 %

Mobil Antifreeze Ultra er et kølervæske koncentrat, der skal fortyndes før 
der skal anvendes. Det er et ætylenglykol-baseret kølervæske med avan-
cerede silikathæmmere. Mobil Antifreeze Ultra indeholder Glysantin® 
G40® fra BASF. 
Mobil Antifreeze Ultra overholder kvalitetsstandarderne BS6580: 2010; 
ASTM D3306 og ASTM D6210.

34852
Mobil Antifreeze Heavy Duty 

208 liter
50,20 13,05 74 %

Mobil Antifreeze Heavy Duty er et kølervæske koncentrat, der skal for-
tyndes før der skal anvendes.Det er et ætylenglykol-baseret kølervæske til 
brug i varevogne, lastbiler, entreprenør-køretøjer og ved tunge opgaver.

  

Priserne er ekskl. smøreolieafgift kr. 2,48 pr. kilo eller liter, ekskl moms men inkl. fragt.

Der tages forbehold for trykfejl og ændrede afgifter. Tilbuddene gælder så længe lager haves, og sælges efter først til mølle princippet.

Tilbuddene gælder mandag til fredag i uge 48 2019, og kan bestilles i tidsrummet fra kl. 07.00-20.00.
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