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10%

REDUCERE
La comenzile on-line

+ Transport GRATUIT la prima comandă
COD PROMO
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®

®

HEXOL SYNLINE
MOTO&GARDEN 10W30

HEXOL 2T MOTO&GARDEN
HEXOL® SPRINT 2T

API SL

API TC
Uleiuri special formulate pentru motoarele
performante în doi timpi de ultimă
generaţie, utilizabile pe tot parcursul anului
la motoarele cu ungere prin amestec sau
prin injecţie, răcite cu aer.

Ulei de motor multigrad, produs dintr-un
amestec sintetic, utilizând un sistem
complex de aditivi, ideal pentru
instrumentele de grădinărit.

®

HEXOL SYNLINE
SUPERDIESEL 10W40

HEXOL®
SUPERDIESEL 15W40

API CI-4/SL; ACEA E7; ACEA A3/B4

API CI-4/SL; ACEA E7; ACEA A3/B4

Ulei sintetic blend, multigrad de calitate
superioară, recomandat a se folosi în toate
anotimpurile la motoare diesel, cu benzină
sau propan, supuse la exploatări intense,
echipate EURO III, IV, V – fără ﬁltru de
particule
(DPF)

Ulei multigrad de calitate superioară,
recomandat a se folosi în toate
anotimpurile la motoare diesel, cu benzină
sau propan, supuse la exploatări intense,
echipate EURO III, IV, V – fără ﬁltru de
particule
(DPF).

HEXOL 2T STANDARD
®
HEXOL 2T ECO

HEXOL®
STANDARD GARDEN 10W30

API TA

API SF

Uleiuri care în amestec cu benzină sunt
destinate ungerii diferitelor motoare în doi
timpi (echipamente de grădinărit,
motoferăstraie, etc.).

Ulei multigrad de calitate superioară,
recomandat a se folosi în toate
anotimpurile, la motoare cu benzină sau
propan, destinat utilajelor agricole şi
echipamentelor
de grădinărit.

HEXOL®
STANDARD CHAIN OIL

HEXOL
STANDARD 80W90 GL-4

®

®

API GL-4
Ulei de lanţ special formulat pentru ungerea
angrenajelor deschise, conţinând uleiuri
minerale raﬁnate, aditivi de aderență,
anticorozivi, antiuzură şi depresanţi,
asigurând o bună ungere pe tot parcursul
anului.

Ulei multigrad de calitate superioară,
pentru transmisii, recomandat la lubriﬁerea
angrenajelor, a cutiilor de viteză și a
diferențialelor unde este indicat un nivel
de performanță
API GL-4 sau
inferior.

®

®

HEXOL SYNLINE
SUPERTRUCK 10W40

HEXOL
SUPERTRUCK 15W40

API CI-4/SL; ACEA E7; ACEA A3/B4; VOLVO
VDS-3; MAN 3275-1; MAN 3277; MB 228.3

API CI-4/SL; ACEA E7; ACEA A3/B4; VOLVO
VDS-3; MAN 3275-1; MAN 3277; MB 228.3

Ulei multigrad, sintetic blend de calitate
superioară special conceput pentru
motoarele diesel ce echipează maşini grele
de tipul camioanelor, utilajelor de construcţii,
agricole sau de ridicat, supuse la exploatări
intense.

Ulei multigrad de calitate superioară
special conceput pentru motoare diesel ce
echipează maşini grele de tipul camioanelor,
utilajelor de construcţii, agricole sau de
ridicat, supuse la exploatări intense.

®

HEXOL SYNLINE ULTRATRUCK
5W30 / 10W40 / 15W40
API Service CJ-4/SN; CI-4/SM; ACEA E9; ACEA E7;
ACEA E6; Volvo VDS-4; Volvo VDS-3; MAN 3477;
MAN 3677; MAN 3271-1; MB 228.51; MB 228.31;
Uleiuri sintetice de motor de înaltă performanță,
dezvoltate pentru vehiculele diesel comerciale
echipate sau nu cu cele mai noi echipamente
de tratare a gazelor
de eșapament.
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TERMENI ȘI CONDIȚII:
Promoția este valabilă doar pentru contul de
REVÂNZĂTOR, până la data de 30 Iunie 2021.
La prima comandă se oferă transport GRATUIT și
10% reducere pe durata campaniei.
Produsele se livrează prin ﬁrma de curierat, în
termen de 5 zile de la plasarea comenzii.
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