
smeermiddelen voor de cementindustrie 

over Q8Oils

Gesteund door de aanzienlijke bedrijfsmiddelen van ons moederbedrijf is Q8Oils een
volledig geïntegreerde smeermiddelenonderneming. Door gebruik van kwaliteitsvolle
basisoliën produceren we een brede waaier van oliën in onze eigen mengbedrijven.
We hebben geavanceerde Europese laboratoria opgericht voor ontwikkeling en 
technische ondersteuning. Vandaag gebruiken klanten in meer dan 80 landen
wereldwijd de metaalbewerkingsoliën van Q8Oils.

Q8Oils maakt deel uit van de Kuwait Petroleum Corporation (KPC), een van de grootste oliemaatschappijen
ter wereld. Dankzij 120 jaar reserves en een productiecapaciteit van 2,9 miljoen vaten ruwe olie per dag zijn
ze de zevende grootste olieproducent ter wereld. De activiteiten van KPC omvatten elk onderdeel van de
koolwaterstofindustrie: on- en offshore exploratie, productie, raffinage, marketing, retail, petrochemische
producten en vervoer over zee.
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Internationaal kantoor:
Petroleumkaai 7, B-2020, Antwerpen, België.
Tel: +32 (0)3 247 38 11  
Email: q8oilsmarketing@q8.com
www.Q8Oils.com

Q8 T 860 10W-40 Sterk presterende synthetische motorolie voor 
zware toepassingen voor smering van Euro IV & 
V-dieselmotoren.

Q8 T 760 15W-40 Sterk presterende synthetische motorolie voor 
zware toepassingen.

Q8 T 520 15W-40 Universele sterk presterende 
4-takt-dieselmotorolie.

Q8 Trans XGS Series Synthetisch transmissiesmeermiddel.

Q8 Gear Oil XG Series Universeel transmissiesmeermiddel.

Q8 TO-4 Fluid Series TO-4 transmissie- en aandrijflijnolie.

Q8 Hogarth Sterk presterende zeer stabiele hydraulische olie.

Q8 Goya NT Sterk presterende minerale EP-tandwielolie.

Q8 El Greco Sterk presterende synthetische EP-tandwielolie.

Q8 Gade SF Synthetische PAG EP-tandwielolie van de 
hoogste kwaliteit.

Q8 Schubert Multipurpose sterk presterende compressorolie.

Q8 Multi LCX 2 Multipurpose lithium-calciumvet voor zware 
toepassingen.

Q8 Rubens WB/b Multipurpose complex lithiumvet.

Q8 Rubens EM 2 Complex lithiumvet voor elektrische motorlagers.
Q8 Rubens EM 3

Q8 Ruysdael SMC 1002 Speciaal lithium-calciumvet voor platte lagers en 
rollagers met lage snelheid, gebruikt in de 
staal-, mijnbouw- en cementindustrie (SMC).

Q8 Rubens PMS 222 Complex hoge-temperatuur-lithiumvet.
Q8 Rubens PMS 462

Q8 Rodin EP 202 Complex calciumsulfonaatvet onder extreme druk.
Q8 Rodin EP 415

Q8 Degreasing Fluid (HFB) Een (emulgerende) ontvettingsvloeistof voor 
machinereiniging.

Q8 Multi Spray 5 in 1 multipurpose spray op basis van zeer 
geraffineerde oliën.

Q8 Copper Thread Kopermontagepasta.

Q8 Giotto Complex Smeervet voor zwaarbelaste open tandwielen 
zoals in aandrijvingen en molens. Ook aanbevolen 
voor kogel- en rollagers en normale/glijlagers.

Voor zware dieselmotoren in vrachtwagens en 
off-highwaymateriaal die een ECEA E4, E7 of API CI-4, CH-4 of 
CH-4-prestatieniveau vereisen.

Zeer sterk presterende dieselmotorolie met gemiddelde hoeveelheid
sulfaatas, fosfor en zwavel (mid SAPS), voor motoren die voldoen aan
de Europese (Euro V, VI) en Amerikaanse (EPA 2007) norm voor 
uitlaatgassen. Geschikt voor lange verversingsintervallen en 
voertuigen uitgerust met partikelfilters en convertoren (bv. SCR).

Een universeel motorsmeermiddel voor een gemengde vloot. 
Speciaal aanbevolen voor gebruik in alle krachtige 
4-takt-dieselmotoren, die geen low SAPS-olie vereisen.

Q8 Trans XGS 75W-90 is een transmissieolie voor zware aandrijflijnon-
derdelen zoals achterassen, eindaandrijvingen en bepaalde manuele 
transmissies die speciale lage-temperatuurvloeibaarheid vereisen om het
brandstofverbruik te verminderen of om het schakelen te vergemakkelijken.

Q8 Gear Oil XG is een universeel transmissiesmeermiddel voor auto's voor
synchrone en asynchrone manuele transmissies, assen en 
aandrijflijncomponenten die een API GL-4/GL-5-prestatieniveau vereisen.

TO-4 transmissie- en aandrijflijnvloeistoffen, vooral gebruikt in power
shift-transmissies, eindaandrijvingen, hydrostatische transmissies, 
koppelomvormers en hydraulica.

Hoge oxidatiestabiliteit. Zeer stabiele VI-verbeteraar.

Slijtageweerstand onder de zwaarste omstandigheden. Verminderde
slijtage onder bepaalde smeeromstandigheden.

Tandwielsmeermiddel met lange levensduur. Verminderde slijtage
onder bepaalde smeeromstandigheden.

Hoge thermische en oxidatiestabiliteit. 
Verbeterde wrijvingseigenschappen.

Verlengde levensduur van compressoronderdelen.
Minder kans op cokesvorming.

Uitstekende extreme-drukeigenschappen.
Zeer goede hechtingseigenschappen.

Een uitgebreid temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C.
Uitstekende roestbescherming.

Zeer goede mechanische en thermische stabiliteit.
Hoge draagkracht.

Uitstekende draagkracht.
Zelfsmerende eigenschappen via solide smeermiddelen.

Uitstekende oxidatiebescherming en thermische stabiliteit.
Een groot temperatuurbereik.

Uitmuntende mechanische en thermische stabiliteit.
Groot temperatuurbereik.

Minimale corrosie van koper en ferrometalen.
Sterke penetratie van vuile olieafzetting.

Smerende, reinigende, beschermende, indringende en 
waterverplaatsende eigenschappen.

Geschikt tot 1100 °C.
Efficiënt tegen vastlopen in verzadigde omstandigheden.

Een complex calcium-lithiumvet met een consistentie van 0/1 en goede
waterbestendigheid. Dit vet wordt gebruikt voor smering en
bescherming van open tandwielen, kettingen, stalen kabels, geleiders,
enz. Het vet hecht zeer goed en vormt een sterke smeerlaag die 
weerstand creëert onder hoge druk. Ook verkrijgbaar als spuitbus onder
de naam Q8 Giotto Special.

Q8Oils Product Type smeermiddel Eigenschappen Toepassingen

Algemeen overzicht van smeermiddelen en vloeistoffen gebruikt
in de cementindustrie

Zwaar mobiel motormateriaal.

Aandrijflijnonderdelen van
zwaar mobiel materiaal.

Hydraulica van zwaar mobiel materiaal
en andere hydraulische onderdelen.

Tandwielkasten in trillende
zeefdekken, brekers, 
transportbanden, maalmachines.

Luchtcompressors (met schroeven,
schoepen, zuigers).

Rollagers: transportbanden, 
trillende zeefdekken, brekers, 
verpakkingslijn.

Elektrische motorlagers en 
ventilatorlagers.

Hoofdlager van breker, tandwiellager
van grondstofmolen, duwrollager 
van draaioven, steunlager van 
maalmachine.

Lagers van koelroosters.

Smering van alle 
machineonderdelen.

Alle soorten schroefdraadverbindin-
gen zoals fittingen en kleppen.

Technische Help Desk:
Tel: +32 (0) 32473879 -
0080078645787
Email: palub@Q8Oils.com

Open tandwielkasten van brekers,
draaiovens en maalmachines.



wereldwijd marktleider
in smeermiddelen

Groeve Breker Grondstof-
opslag

Grondstof-
molen

Grondstof-
silo's

Voor-
verwarmings-

toren

Oven Opslag VerzendingKoeleenheid Klinker-
opslag

Cement-
molen

Q8Oils, uw partner voor smeermiddelen, biedt een wereldwijde service op 
maat van uw lokale noden.
Q8Oils is een van de grootste fabrikanten van smeermiddelen ter wereld. 
Ons wereldwijd succes is gebaseerd op onze uitgebreide bedrijfsondersteuning,
een sterke focus op productontwikkeling en kwaliteitsstandaarden, en een 
service en klantendienst zonder compromissen.

Groeve Raw Material Handling Verwerking van materiaal Opslag & malen van cement Verpakkings- & vervoerstoepassingen

Groevetoepassingen
Type Q8Oils Product

Hydraulische rotsboren

Hydraulica Q8 Hogarth 46
Draaiende assen Q8 El Greco

Q8 Goya NT

Zwaar materiaal

Motor Q8 T 860
Q8 T 760

Transmissie Q8 Trans XGS
Q8 Gear Oil XG
Q8 TO-4 Fluid Series

Transportbanden

Tandwielkasten Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Rubens 00

Lagers Q8 Multi LCX 2
Q8 Rubens WB/b

Grondstofverwerkingstoepassingen
Type Q8Oils Product

Trillend zeefdek

Tandwielkasten & lagers  Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Rubens 00

Maalmachines

Tandwielkasten & lagers Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Gade SF
Q8 Multi LCX 2
Q8 Rubens WB/b

Open tandwielen               Q8 Giotto Complex
Hoofdlagers Q8 Ruysdael SMC 1002

Malen (verticaal)
Grondstofmolen (buis

Tandwielkasten & lagers Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Gade SF
Q8 Rodin EP 415

Tandwiellager Q8 Ruysdael SMC 1002

Verhitting van materiaal Toepassingen
Type Q8Oils Product

Draaioven

Duwrollagers Q8 Ruysdael SMC 1002
Open tandwielen          Q8 Giotto Complex
Aandrijfas Q8 El Greco

Q8 Goya NT
Q8 Gade SF

Koeling

Ventilatorlagers Q8 Rubens EM 2
Q8 Rubens EM 3

Grates Bearings Q8 Rodin EP
Q8 Rubens PMS

Opslag- & maaltoepassingen
Type Q8Oils Product

Maalmachine

Tandwielkasten Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Gade SF

Open tandwielen               Q8 Giotto Complex
Steunlagers Q8 Ruysdael SMC 1002

Verpakkings- & vervoerstoepassingen
Type Q8Oils Product

Transportband

Tandwielkasten & lagers      Q8 El Greco
Q8 Goya NT
Q8 Gade SF
Q8 Multi LCX 2
Q8 Rubens WB/b

De uitgebreide onderzoek- & ontwikkelingsfaciliteiten van Q8Oils voeren een 
uitgebreid aantal tests uit om superieure producten te kunnen ontwikkelen.

Vertrouwen in onze producten, diensten en
mensen zijn de belangrijkste factoren voor
Q8Oils bij het opbouwen van een reputatie 
als betrouwbare partner.

Met Q8Oils creëert u mooie resultaten.

Q8Oils gebruikt basisoliën van hoge kwaliteit voor de productie van hun smeermiddelen van
topkwaliteit. Wij combineren een flexibele en dynamische structuur met een cultuur die 
innovatie aanmoedigt. Onze werknemers spelen een grote rol in het sturen van onze 
bedrijfsfilosofie en geloven sterk in de belangrijkste pluspunten van het Q8Oils merk. 

Wij willen de verwachtingen van onze klanten overtreffen door smeermiddelen van de
hoogste kwaliteit aan te bieden, ondersteund door een professionele en persoonlijke
service samen met uitstekende technische ondersteuning. Q8Oils is een divisie van
Kuwait Petroleum International (KPI), de internationale marketingtak van Kuwait 
Petroleum Corporation, een van de grootste olieproducenten ter wereld, die 
smeermiddelen verkoopt in 80 landen.

De perfecte smeermiddelen voor uw toepassing


