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FUCHS PLANTO MOT SAE 10W-40 – en
ny miljöanpassad motorolja för tunga
dieslar i känsliga miljöer

Att prata miljöprofilerade produkter och tunga dieslar i samma mening verkar
onekligen fortfarande vara rätt ovanligt. Det kan ju kännas lite onödigt när det
finns toppmoderna miljöanpassade alternativ – som presterar minst lika bra som
andra moderna motoroljor utvecklade för nya generationers motorer.

FUCHS PLANTO MOT SAE 10W-40 är en högpresterande och lågaskig
motorolja för dieselmotorer i tunga fordon. Det är den senaste nykomlingen i
vår PLANTO-serie, där alla produkter är baserade på syntetiska estrar eller



vegetabiliska oljor som bryts ner biologiskt. PLANTO MOT SAE 10W-40 är
särskilt utvecklad för maskiner inom jordbruk, skogsbruk och entreprenad –
framför allt för drift i känsliga miljöer och i närhet av vatten.

– Det är viktigt för oss att skapa bra miljöalternativ även inom segmentet
tunga maskiner, säger Kenny Åhlfeldt som är applikationsingenjör inom
Automotive. Det är ju relativt lätt att göra en nedbrytbar produkt, men desto
svårare att göra en med riktigt bra prestanda. Och jag kan stolt säga att
PLANTO MOT SAE 10W-40, som är baserad på delvis förnyelsebar råvara,
uppnår den tekniska prestanda som tunga fordon kräver med råge. I
synnerhet jämfört med konventionella smörjmedel baserade på mineralolja.

Först med officiellt OEM-godkännande enligt DEUTZ
Den höga prestandan har gjort PLANTO MOT SAE 10W-40 till världens första
biologiskt nedbrytbara motorolja med officiellt OEM-godkännande enligt
DEUTZ DQC IV-18 LA. Och naturligtvis klarar den alla nödvändiga tester av
elastomerkompatibilitet som krävs av API och ACEA. Det rekommenderade
användningsområdet är också brett, oljan kan användas för de senaste
specifikationerna och köras på väldigt många olika fabrikat. Det är bra
eftersom man då kan minska behovet av olika motoroljor i fordonsparken.

– Även om PLANTO MOT SAE 10W-40 i första hand är framtagen för tunga
maskiner i känsliga miljöer så passar den utmärkt även för andra, inom till
exempel transportsektorn. Medvetenheten om hållbarhet blir allt viktigare
även inom det tunga segmentet och att tänka hållbart är idag en
konkurrensfördel, säger Kenny Åhlfeldt. Många företag med tunga fordon
skulle lätt kunna stärka sin miljöprofil genom att byta till den nya
generationens smörjmedel. Det blir enklare när miljömedvetenhet kan gå
hand i hand med full prestanda.

För maximal effekt och belastning
Lågaskiga motoroljor med Deutz godkännande är avsedda för motorer med
maximal effekt och maximal termisk belastning, som stålkolvmotorer och
motorer med höga krav på kolvrenhet och förlängda intervaller för oljebyte.
Att den är lågaskig skyddar dessutom partikelfilter, katalysatorer och annat
som bidrar till att hantera utsläppen i moderna fordon.

Tänk på!
PLANTO MOT SAE 10W-40 är kompatibel och blandbar med andra motoroljor.
Trots det så rekommenderar vi att man tömmer ut annan olja inför oljebyte,



annars går ju fördelar som miljöaspekten förlorade. Tänk också på att även
om såväl innehåll som produktion av PLANTO MOT SAE 10W-40 bygger på
hållbarhet, så ska restprodukten efter användning hanteras som farligt avfall
då den innehåller förbränningsrester från motorn.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska
rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av
smörjmedel och relaterade specialiteter.

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda
smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin,
tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- &
transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och
cementindustrier med flera.
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