
Hexol® Synline
nova serija sintetičnih premium maziv

Proizvajalec nadaljuje proces nadgradnje maziva Hexol®, ki so ga začeli že lansko leto. Na sestanku, 
ki je potekal v sredo 23. Marca 2016 v Doble Tree Hotelu – Hilton Oradea je gostitel, predsednik 
podjetja gospod Daniel Condratov predstavil 4 nove proizvode serije Synline.

“Spekter Hexol® maziv je končan danes 
z novo premium serijo Synline. Kot 
samo ime govori je to serija sintetičnih 
maziv, spoosbenih zadovoljiti 
najnovejše in najbolj zahtevne 
mednarodne standarde kakovosti.”

Hexol® Synline Torsion SAE75W90 - sintetično menjalniško olje 
z zelo viskokimi zmogljivostmi. Ima odlične karakteristike 
podmazovanja in nudi dolge intervale menjave olja. Priporoča se 
za menjalnike vgrajene v večino modernih vozil.
Speci�kacija:  API GL-5
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Hexol® Synline Ultra Diesel DPF SAE5W40 - sintetično 
motorno olje z zelo viskokimi zmogljivostmi. Priporočamo 
uporabo pri večini modernih dizelskih in bencinskih motorjih z 
normalnim ali turbo delovanjem vključno s črpalko 
„Pumpe-Duse” (PD) ne glede na to ali imajo (DPF) �lter trdih 
delcev ali kašne druge sisteme prečičševana plinov. Zagotavlja 
zmanjšano porabo goriva in podaljšuje intervale menjave olja. 
Speci�kacija: ACEA C3

Hexol® Synline Sprint Plus SAE5W40 - sintetično motorno olje 
z zelo viskokimi zmogljivostmi.Priporočamo uporabo pri večini 
modernih dizelskih in bencinskih motorjih z normalnim ali 
turbo delovanjem. Zagotavlja zmanjšano porabo goriva in 
podaljšuje intervale menjave olja.
Speci�kacija: API SN

Hexol® Synline Ultra Truck SAE10W40 - sintetično menjalniško 
olje z zelo viskokimi zmogljivostmi in nizko vsebnostjo pepela. 
Razvit za komercialna dizelska vozila, ki imajo najsodobnejše 
sisteme za obdelovanje izpušnih plinov. Izpolnjuje visoke zahteve 
vodilnih proizvajalcev motorjev, kot so Mercedes-Benz, MAN, 
Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel. 
Ustreza strogim zahtevam EU in ZDA na področju dizelskih 
motornih olj. Proizvod je primeren tudi za velike cestne stroje.

Uspeh Standard Serije proizvodv na domačem in tujem tržišču je rezultiral dodajanje novih 
prozvodov v svoj portfelj. Učinkovit moderen pristop predlaga nove oblike pakiranja, ki naj bi bile 
bolj robustne. Proizvodi so predstavljeni na novi spletni strani podjetja www.hexol.com v 
angleškem, romunskem, slovenskem in madžarkem jeziku. Pričakujemo pa tudi prevode v srpski, 
hrvaški, ruski in bolgarski jezik.
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