
Hexol® lansează Synline
noua serie de lubri�anți sintetici premium

Producătorul de lubri�anți Hexol® continuă procesul de înnoire demarat anul trecut. 

În cadrul întâlnirii de miercuri, 23 martie 2016, organizată la Hotel Double Tree - Hilton Oradea, 
cu prilejul lansării noii serii de lubri�anți Hexol®, gazda evenimentului, prin președintele companiei - 
domnul Daniel Condratov, a prezentat cele 4 produse ale seriei Synline.

“Gama de lubri�anți Hexol® este 
completată astăzi de o nouă serie 
premium, seria Synline. Așa cum 
sugerează și numele seriei, este vorba 
de lubri�anți sintetici, care bene�ciază 
de aditivare premium, capabili să 
satisfacă cele mai recente și exigente 
standarde internaționale de calitate.”

Hexol Synline Torsion SAE75W90 - un ulei sintetic pentru cutie 
de viteze cu performanțe foarte înalte, având caracteristici 
excelente de lubri�ere, asigurând intervale maximale între 
schimburile de ulei. Recomandat a � folosit în cutiile de viteze ale 
celor mai moderne autovehicule.
Clasi�care API GL-5
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Hexol Synline Ultra Diesel DPF SAE5W40 - un ulei sintetic de 
motor cu performanțe foarte înalte, recomandat a � folosit în 
cele mai moderne motoare Diesel sau pe benzină cu aspirație 
naturală sau turbo, incluzând "Pumpe-Düse" (PD), echipate sau 
nu cu �ltru de particule (DPF), asigurând un consum redus de 
combustibil și intervale mărite între schimburile de ulei. 
Clasi�care ACEA C3

Hexol Synline Sprint Plus SAE5W40 - un ulei sintetic de motor 
cu performanțe foarte înalte, putând � folosit în cele mai 
moderne motoare pe benzină sau Diesel cu aspirație naturală 
sau turbo, asigurând un consum redus de combustibil și 
intervale mărite între schimburile de ulei. 
Clasi�care API SN

Hexol Synline Ultra Truck SAE10W40 - un ulei sintetic de motor 
de înaltă performanță, cu conținut redus de cenușă, dezvoltat pentru 
vehiculele Diesel comerciale echipate cu cele mai noi echipamente 
de tratare a gazelor de eșapament. Îndeplinește cerințele de performanță 
ale celor mai importanți producători de motoare, precum: 
Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, 
Mack, Detroit Diesel și alții, împreună cu cele mai stricte speci�cații 
internaţionale, pentru uleiuri de motor Diesel. 

Acest produs este potrivit pentru transportul rutier greu, cât și pentru utilaje de șantier.

Lansarea, în 2015, a lubri�anților din seria Standard, a marcat punctul de pornire al unui amplu 
proces de reînnoire atât a imaginii cât și a portofoliului de produse Hexol®.

Drumul deschis de succesul produselor din seria Standard pe piața internă și pe piețele externe, a 
avut ca urmare �rească includerea în aceeași linie stilistică a tuturor celorlalte produse prezente în 
portofoliu. Procesul este în plină desfășurare, la această oră majoritatea produselor din categoria 
chimicale auto �ind oferită, deja, în noua prezentare. 

Caracterizată de o abordare modernă și o imagine unitară, noua prezentare propune noi forme de 
ambalare, mai robuste și mai e�ciente. 

Produsele sunt prezentate și pe noul 
site al companiei: www.hexol.com

Site-ul poate � accesat în limbile: 
engleză, română, slovenă și 
maghiară. În viitorul apropiat 
urmează a � implementate și limbile: 
sârbă, croată, rusă și bulgară.
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