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SMÖRJMEDELSKAMPANJ

Finjusterat för den
svenska hösten.
JUST NU
VÅRT BÄSTA
KAMPANJPRIS PÅ
Super Tractor Universal 10W/30 från 24:-/L
Ursa Super TD 15W/40 från 19:50/L
Ursa LE SAE 15W/40 från 29:50/L
Hydraulic 32 från 18:50/L
Hydraulic 46 från 18:50/L
Samtliga priser exkl 25% moms.

Unik hällpip.
Våra dunkar är
utrustade med
en smart hällpip.
Den gör att du enkelt kan kontrollera
flödet och att du
slipper onödigt
spill.

PASSA PÅ!

Ett finjusterat erbjudande till dig.
Nu börjar en tuff period för dina fordon och maskiner. Det är helt enkelt mycket
som ska hinnas med innan det svenska klimatet blir bistrare. För att allt ska
fungera rekommenderar vi smörjmedel från Texaco som är framtagna
för att klara långa serviceintervaller mellan bytena. Det betyder färre
stillestånd och att dina maskiner rullar på oavsett belastning.

Samtliga priser exkl 25% moms.

Påfyllningspump centralsmörjsystem
för 16-20 kg dunkar 2.890:Starplex EP 2
18 kg högtrycksfett
42:75/kg

I takt med ökade driftskostnader och snävare marginaler har
bränsleekonomin blivit allt viktigare. Texaco har därför utvecklat
en serie bränslebesparande produkter. De ökar motorns prestanda
med minskad bränsleförbrukning, lägre utsläpp och minskade
kostnader som resultat. Hör av dig så berättar vi mer.

Tubispruta MLS för skruvpatron
525:- op 617:-

Tänk svenskt. Tänk Texaco.
Dina maskiner ska rulla oavsett belastning och klimat. Därför behöver du smörjmedel
utvecklade av ingenjörer och kemister som tillhör världseliten. Smörjmedel som sedan
anpassas till våra unika förhållanden. Texaco har funnits i Sverige sedan 1921.
Produkterna tillverkas i Göteborg och säljs centralt av Preem och lokalt av certifierade
återförsäljare. Vi har ett komplett sortiment av smörjmedel för olika tillämpningar i både
motorer och maskiner. Så känn dig säker på att produkterna är finjusterade just för dig.

Välkommen till våra tankställen: Hoting, Dorotea, Lidsjöberg, Rossön och Strömsund.

Starplex EP2 MLS patron
med skruvkork 0,4 kg
12 st 320:Kempåläggare 2 liter 179:- op 248:GLYKOL! Flera kvalitéer - ring för
information och pris.

DIN LOKALA OLJELEVERANTÖR
MED RIKSTÄCKANDE LEVERANSER!

SVERIGE
PORTO
BETALT

Tel: 0671-103
• 070-683•55
41 • E-post:
benka@hotingsoljedepa.se
• Storgatan
42 • 833 51 Hoting
Diesel
• Bensin •27Eldningsolja
Smörjmedel
• Kemprodukter
• AdBlue • Smörjutrustning
• Transporttankar
m.m.

B

Diesel • Bensin • Eldningsolja • Smörjmedel • Kemprodukter • AdBlue • Smörjutrustning • Transporttankar m.m.

Returadress: Hotings Oljedepå AB
Storgatan 42, 833 51 Hoting
AVS. Preem AB, 112 80 Stockholm

Vi levererar diesel, bensin, eldningsolja,
smörjmedel m.m. till bland andra åkerier,
entreprenörer, industrier och villaägare.
Stort fokus på produkt- och leveranskvalitet till dig - var du än är!

