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ALLAN NORDGRENS ÅKERI FRÅN UMEÅ ANVÄNDER LE

ALLAN NORDGRENS ÅKERI 
 
ANVÄNDER: 
LE 607 
LE 8888 
 
Allan började köra foder som anställd 1969.  1985 
startade han eget. I dag jobbar båda sönerna i 
företaget. De har satt upp en egen tävling 
inomföretaget om vem så kör billigast. Så långt är 
”gammal äldst” 
 
Efter att ha pratat med en av LE representanter har 
Allan också varit på oljeseminarium i Sävar. Där av 
intresset av att testa LE:s Produkter. Men villkoren 
för hans garanti tillät inga oljebyten på växellådan 
under garantistiden, så ett oljebyte i växellådan var 
ute slutet. 
 
ALLAN SÄGER: 
Men i motorn satt jag i LE 8888 MONOLEC 15w40 
Jag märkte skillnad direkt vid kallstart, den startar 
mycket mjukare och ljudet i hytten har minskat 
markant. Man hör att motorn går mjukare och lättare. 
 
Vi tar oljeanalyser på motorn för att säkerställa 
kvaliteten analyserna visar att sotmängden gått ner. 
Även mekanikerna har märkt det normalt är det en 
beläggning i cyklonrenaren på 25 mm med LE 8888 
endast 10-11 mm 
 
 
 
 

Så fort garantitiden var slut så bytte jag till LE 607 
ALMASOL växellådsolja. Efter bytet till LE upplever 
jag att den är mer lättväxlad 
 
LE lovade en bränsle sänkning på 5% 
 
Vi har nu kört i motorn och växellådan sedan maj 04 
och märkt en minskad bränsle förbrukning på 7-8% 
beroende på körning. Så kör man 19000mil/år så är 
det att lätt att räkna ut hur mycket man kan spara. 
 
 

 
Allan med söner och barnbarn 
 
Tel: 070-6044401 
 
”SÅ NÄSTA BIL VI KÖPER SKALL VI HA LE –OLJA 
FRÅN FABRIKEN” – Allan Nordgren 
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