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ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Τέσσερις νέοι κωδικοί λιπαντικών - συμπεριλαμβανομένων του 0W20 για
υβριδικές εφαρμογές

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η COMLINE AUTO PARTS ανακοινώνει την
έναρξη τεσσάρων νέων κωδικών λιπαντικού κινητήρα με τις τελευταίες υψηλές προδιαγραφές. Παράγονται και
συσκευάζονται στην Ευρώπη ,με αρκετά ανταγωνιστικές τιμές και περιλαμβάνουν ένα νέο κωδικό 0W-20
βαθμού, που συνιστάται ειδικά για υβριδικές εφαρμογές, όπως το τελευταίο μοντέλο Toyota Prius.
Ο Simon Hutchinson , Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, σχολίασε: «Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων
εξακολουθούν να συρρικνώνουν τις σύγχρονες μηχανές ,δημιουργώντας ανάγκες για ακόμα υψηλότερες πιέσεις
και αυξημένη απόδοση των λιπαντικών. Τα σύγχρονα λιπαντικά έχουν γενικά χαμηλότερο ιξώδες - βοηθώντας
έτσι τα μηχανικά μέρη του κινητήρα να γυρίζουν εύκολα και να κυκλοφορεί το λάδι γρήγορα. Τα νέα λιπαντικά
0W20 της Comline για υβριδικές εφαρμογές είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς η αγορά αλλάζει με ειδικά
λιπαντικά για συγκεκριμένες εφαρμογές. Τα συνθετικά λιπαντικά της Comline προσφέρουν προστασία στον
κινητήρα σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών και δημιουργούν λιγότερα κατάλοιπα. Επιπρόσθετα,
ποιός άλλος προμηθευτής μπορεί να παρέχει στους πελάτες ποιοτικά λιπαντικά τελευταίας τεχνολογίας και το
αντίστοιχο φίλτρο λαδιού στο ίδιο εμπορικό σήμα και σε μια λογική τιμή για το όχημά τους; "
Ο Malcolm Rosher ,Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing, πρόσθεσε: "Στο σημερινό οικονομικό κλίμα, οι πελάτες
βρίσκονται ολοένα και περισσότερο στην ευχάριστη θέση να συνεργάζονται με μια εταιρεία που όχι μόνο
προσφέρει κορυφαία προϊόντα, αλλά τα προσφέρει και στην πλέον ανταγωνιστική τιμή ,με βάση το
επιχειρηματικό μοντέλο που έχει αναπτύξει . Η νέα σειρά των λιπαντικών έχει αναπτυχθεί ειδικά με την ζήτηση
των πελατών, αφού η ερευνά μας έδειξε ότι υπάρχει ένα κενό στην αγορά και προχωρήσαμε στην περαιτέρω
ανάπτυξη του προγράμματος των υφιστάμενων οκτώ κωδικών που ξεκίνησαν το 2012 ".
Όλα τα λιπαντικά της COMLINE AUTO PARTS είναι διαθέσιμα σε 5 λίτρα, 4 λίτρα και 1 λίτρο δοχεία. Οι
συσκευασίες περιέχουν τέσσερα δοχεία για τους κωδικούς 5 και 4 λίτρων, και 12 για το 1 λίτρο.
Ο πλήρης κατάλογος των λιπαντικών κινητήρα αποτελείται από
ΝΕΟ! 0W20 Hybrid Πλήρως συνθετικό λιπαντικό ειδικά για τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα
ΝΕΟ! 5W30 C1 Πλήρως συνθετικό Low SAPS λιπαντικό για Mazda / Ford εφαρμογές
ΝΕΟ! 5W30 C2 Πλήρως συνθετικό mid SAPS λιπαντικό για PSA Group / Fiat εφαρμογές
ΝΕΟ! 5W30 C4 Πλήρως συνθετικό mid SAPS λιπαντικό για Renault εφαρμογές
5W30 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς υπερσυμπιεστή
1

5W30 Zetec Πλήρως συνθετικό λιπαντικό με οικονομία καυσίμου για τη Ford / Jaguar εφαρμογές
5W30 Long Life Πλήρως συνθετικό μακράς διαρκείας λάδι κινητήρα VW 504.00/507.00, MB 229.51 BMW LL-04
5W30 D2 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό με βάση τα Mid SAPS τεχνολογία
5W40 PD Πλήρως συνθετικό λιπαντικό για κινητήρες ντίζελ VW με τη μονάδα αντλίας έγχυσης
10W40 συνθετικής βάσης λάδι κινητήρα για ευρύτερες εφαρμογές
15W40 CG4 Ορυκτό λάδι κινητήρα για μεικτό στόλο βενζίνης/πετρελαίου
20W50 CG4 Ορυκτό λάδι κινητήρα για μεικτό στόλο βενζίνης/πετρελαίου
##

Για την Comline
Η Comline είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διανομείς ανταλλακτικών ιδίας μάρκας, για τα
ευρωπαϊκά, ιαπωνικά και κορεατικά επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Ιδρύθηκε το 1991, με έδρα το
Luton, Ηνωμένο Βασίλειο, και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις 13.000 m2. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην
γκάμα της είναι: Φίλτρα, Δισκόφρενα και Δισκόπλακες για αυτοκίνητα και εμπορικά οχήματα, Σετ Συμπλέκτη, Σετ
Μπιλιοφόροι, Αντλίες νερού, Λιπαντικά, Υαλοκαθαριστήρες και προϊόντα συστήματος διεύθυνσης και
ανάρτησης. Η Comline προμηθεύει χονδρεμπόρους και διανομείς σε ολόκληρη την ανεξάρτητη δευτερογενή
αγορά (IAM). Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.comline.uk.com

Για την Comline Hellas
H Comline Hellas ΑΕ από το 2006 αποτελεί την πρώτη θυγατρική του αγγλικού ομίλου. Στο διάστημα λειτουργίας
της, το κύριο χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η υψηλή ποιότητα και οι ασυναγώνιστες τιμές των προϊόντων
της. Με έδρα την Αθήνα, σε εγκαταστάσεις 4.000 m2 , η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο διανομής το
οποίο καλύπτει και εξυπηρετεί ολόκληρη την Ελληνική αγορά. Με τη μακροχρόνια πορεία στον τομέα των
ανταλλακτικών και στην aftermarket αγορά, και με την υποστήριξη της μητρικής εταιρείας, το εμπορικό σήμα
της Comline στην Ελλάδα αλλά και συνάμα στην Αγγλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ολοένα και πιο
δυνατό. Η Comline Hellas διαθέτει όλη την γκάμα προϊόντων της μητρικής εταιρείας.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.comlinehellas.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί
μας στο 210 34 74 607.
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