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Tolv gange jorden  
rundt på tynd olie 
 
Olien fra Canada er fantastisk og giver ren 
og ekstrem hurtig smøring, mener syddansk 
pendler der har testet Duron 0W-30 over 
480.000 km uden problemer. Da han til 
sidst skilte motoren ad kunne han 
konstatere, at den var helt ren indvendig 
 
Varemodtagelsesleder Kurt Vestergaard Nielsen har 
kørt 499.000 km, altså tæt på en halv mio. km, på 
Petro-Canadas tynde, fuldsyntetiske Duron 0W-30 i 
sin Ford Fusion 1,6 TDCI over 7 år og 9 måneder. 
Han pendler dagligt 260 km mellem Rødby og sit 
arbejde i Karlslunde. Hele vejen har turboen spundet 
som en kat med 60.000-80.000 omdrejninger i 
minuttet uden antydning af det mindste problem. 
"Jeg kan ikke få noget der er tyndere end 0-30 olien. 
Jo tyndere olie, desto hurtigere smøring til både 
motor og turbo. Efter kun 2-3 sekunder er der fuld 
smøring på hele motoren med 0-30, selv på en 
ekstrem kold vintermorgen.  
Med en billig olie kan der godt gå 10-15 sekunder 
før olien smører motoren og begynder at løbe ned i 
bundkarret. Det betyder, motorens indre dele kører 
mod hinanden så meget længere uden smøring og 
slides tilsvarende.  
Jeg blev anbefalet olien af en sælger, der sagde den 
var "perfekt", og jeg må også indrømme, at olien har 
fungeret fantastisk. Min gamle bil brugte før 1 liter 
olie for hver 15.000 km, men jeg har kun brugt 1 
liter 0W-30 olie på 30.000 km.  
Kurt Nielsen købte sin Ford Fusion 1,6 TDCI brugt 
da den havde kørt 20.000 km og har også en let 
brugt Renault Megane Scenic 1,9 turbodiesel, der 
har kørt 150.000 km. Da Kurt Nielsen købte bilerne 
hældte han Petro-Canada olie på og skiftede olien 
efter 1.500 km for at få løsnet sod og koks ud. 
"Jeg har meget tiltro til olien, der er sindssyg god. 
Den kan sagtens holde til at køre 30.000-45.000 km 
mellem olieskiftene, men Ford foreskriver 20.000 

km. Da jeg sidste år skrottede min Ford, skilte jeg 
motoren ad.  
Efter 499.000 km og heraf 479.000 på Petro-
Canadas olie var der ingen slidmærker at se, og jeg 
kunne stå og kigge ned på rene stempler. En af mine 
kammerater har kørt 380.000 km på samme olie i en 
benzinbil ligeledes uden problemer.  
Desværre er der ikke ret mange tankstationer som 
sælger Petro-Canada. Mange bilejere køber derfor 
alt for billig og tyktflydende motorolie til deres 
biler, men der er altid en grund til, at en olie er 
billig," siger Kurt Nielsen. 
 
Billedtekst: 
Kurt Nielsen pendler 260 km dagligt og efter 
499.000 km problemfri kørsel med den fuldsyntetiske 
0W-30 olie fra Petro-Canada, betegner han den som 
en fantastisk olie der giver ekstrem hurtig smøring.  
 


