STORSÄLJARE ››
Ursa Premium TD 15W-40
Motorolja av hög kvalitet avsedd för
4-takts dieselmotorer. Passar fordon med
avgasreningsutrustning enl. Euro 4 och 5.
Textran TDH Premium
Traktorkombiolja för transmission, differential, hydraul och ”våta bromsar”.

VI ÄR PROFFS PÅ

SMÖRJMEDEL

NY KVALITET! Rando HDZ
Hydraulolja med ny premiumkvalitet,
främst för utomhusbruk.
NYTT NAMN! Hydraulic Oil HDZ
Hydraulolja med samma kvalitet som
tidigare version av Rando HDZ,
främst för utomhusbruk.
Novatex Heavy EP2
Vattenresistent chassifett med extremt
god vidhäftning.

KONTAKTA OSS ››
Ring oss för snabba, säkra leveranser
eller hämta själv från vårt lager.

Med rätt produkter blir fordon och maskiner effektivare och håller längre. Därför
säljer vi bara smörjmedel i världsklass, anpassade för den svenska marknaden.
Alla våra smörjmedel är av varumärket Texaco och tillverkas på Scanlubes fabrik i
Göteborg. Fabriken är ISO-certifierad, dvs. hela verksamheten är kvalitetssäkrad.

KONTOR

Hemsida: www.vde.se
Telefon: 031-522 740/0304-660 325
Besök: Storgatan 40, Skärhamn
Adress: Box 1, 471 21 Skärhamn
Öppet M-F kl. 8.00-16.30.
BUTIK & LAGER

Fem fördelar för dig som kund!
Proffskunskap • Hög kvalitet • Brett sortiment
Eget hämtlager • Kostnadsfri retur av spillolja

Hemsida: www.teamverkstadscenter.se
Besöksadress: Salsmästaregatan 14
vid GLC-terminalen, Hisings Backa
Telefon: 031-350 01 42
Öppet M-T 7.00-17.00, F 7.00-16.30

Även diesel och eldningsolja
– alltid snabba leveranser!
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KLADDFRI FETTSPRUTA
NYHET!
Praktisk och lättarbetad hävstångspump
MLS-Tubi3. Det går lätt och snabbt att
byta patron och tack vare att det är ett
tätt system, blir det minimalt med kladd.
Du laddar pumpen med antingen
Novatex Heavy EP2 eller Starplex EP2.
Vi säljer tillbehör och smörjutrustning från Germ.

Kontakta oss för mer info och aktuella priser!

Kostnadsfri hämtning av spillolja
Genom vårt samarbete med Sita kan vi erbjuda dig kostnadsfri hämtning
av spillolja – praktiskt och smidigt för dig som kund och bra för miljön.

Kontakta oss så får du veta mer!

En liten tub som kan rädda många dieselmotorer
Moderna dieselmotorer ställer höga krav på att bränslet är fritt från vatten och andra föroreningar.
Förorenat bränsle kan sätta igen bränslefiltret och orsaka driftstörningar och skador på såväl bränslesystem som motor. Vilket i sin tur innebär onödiga kostnader för dig.

Beställ vattenpasta kostnadsfritt från oss!
Med hjälp av en tub vattenpasta kontrollerar du
snabbt och enkelt om din tank/cistern innehåller
vatten. Ring eller maila oss, så skickar vi en tub
och instruktioner om hur den används.
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