
A Hexol® útnak indítja a Synline-t
a szintetikus prémium kenőanyag termékcsaládot
A kenőanyagtermelő Hexol®  folytatja a tavalyi évben elindult újítási folyamatot.

Szerdán, 2016 március 23. a nagyváradi Hilton Double Tree Hotel-ben a Hexol® elindította az új 
kenőanyag termékcsaládot, egy általuk szervezett rendezvényen. Az est házigazdája, a vállalat 
elnöke Daniel Condratov, bemutatta a 4 új Synline terméket.

“A Hexol® kenőanyagok sorát ma egy 
új prémium termékcsaláddal 
egészítjük ki, a Synline szériával. Mint 
a nevük is sugallja, ezek szintetikus 
kenőanyagok, melyek a hozzájuk 
adott  prémium adalékrendszereknek 
köszönhetően megfelelnek a 
megmodernebb és legigényesebb 
nemzetközi standardoknak.”

Hexol® Synline Torsion SAE75W90 - nagyon magas 
teljesítményű szintetikus motorolaj, használható a legmodernebb 
benzin, dízel vagy turbo-dízel motorokhoz. Csökkentett 
üzemanyagfogyasztást és hosszú olajcsere-intervallumot biztosít.
Osztályozás:  API GL-5
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Hexol® Synline Ultra Diesel DPF SAE5W40 - nagyon magas 
teljesítményű szintetikus motorolaj, használata hagyományos 
szívó vagy turbófeltöltésű dízel- vagy benzinüzemű modern 
motorokhoz ajánlott ezek akár "Pumpe-Düse"-el (PD) vannak 
felszerelve, akár részecske szűrővel (DPF). Ez a motorolaj 
csökkentett üzemanyagfogyasztást és hosszú 
olajcsere-intervallumot biztosít. Osztályozás: ACEA C3

Hexol® Synline Sprint Plus SAE5W40 - nagyon magas 
teljesítményű szintetikus motorolaj, használható a 
legmodernebb benzin, dízel vagy turbo-dízel motorokhoz. 
Csökkentett üzemanyagfogyasztást és hosszú 
olajcsere-intervallumot biztosít.
Osztályozás: API SN

Hexol® Synline Ultra Truck SAE10W40 - csökkentett 
hamutartalmú, magas teljesítményű szintetikus motorolaj, a 
legmodernebb kipufogógáz utókezelő berendezésekkel ellátott 
dízelüzemű haszongépjárművekhez kifejlesztve. Eleget tesz a 
legfontosabb motorgyártók követelményeinek, mint: 
Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, 
Mack, Detroit Diese és mások, és megfelel a legszigorúbb 
nemzetközi követelményeknek a dízel motorolajra vonatkozóan. 

Ez a termék megfelel a nehéz közúti szállító járműveknek és a munkagépeknek is.

A 2015-ös Standard széria bevezetése volt az indulási pontja egy nagyobb megújulási 
folyamatnak a Hexol® termékek porfóliójában.

A Standard széria belföldi és külföldi sikerének köszönhetően a Hexol® fejleszteni és integráni 
fogja a többi Hexol® terméket a cég új képére. Az autóápolási és egyéb vegyszerek mára már 
megújult külsőben jutnak vásárlókhoz.

Jellemző a modern egységes megközelítés, az új termékeknek robosztusabb a megjelenésük és 
hatékonyabb, vadonatúj a csomagolásuk.

Az termékeket megtalálhatja a  
Hexol® új weboldalán: 
www.hexol.com 
amely jelenleg, Angol, Román, 
Szlovén és Magyar, majd a 
későbbiekben Szerb, Orosz, Horvát 
és Bulgár  nyelven lesz elérhető.
Látogassa meg a honlapunkat 
további információkért!
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