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Hos oss hittar du allt för dina fordon och maskiner. Vi kan möta upp 
till de krav som dagens moderna fordonstillverkare ställer och har 
koll på de miljökrav som ständigt ändras. Du får goda råd och rätt 
produkter till bra priser. Vi levererar direkt till dig med våra egna 
bilar eller så hämtar du själv på våra väl-
sorterade hämtlager i Halmstad, Ljungby 
och Värnamo eller hos våra återförsäljare 
(Varberg, Falkenberg, Ullared, Laholm). 

Hos oss får du alltid hög kvalitet, 
bra service och ett personligt 
bemötande. Våra hämtlager 
är öppna alla vardagar klockan 
07.30-16.30.

Halland & Skåne 
035-19 19 19
www.psolje.se

Småland 
0372-821 00
www.psolje.se

ERBJUDANDE #1
Köp valfritt fat (208 liter) Texaco 
smörjmedel så bjuder vi på transporten.

ERBJUDANDE #2
Köp valfritt fat och 5 dunkar (totalt 300 
liter) Texaco smörjmedel så bjuder vi på 
transporten. Du får dessutom en 4 eller 
5 liters dunk på köpet till din bil.

VÄRDE CA 
415:-

PR IS 
795:-

ERBJUDANDE #3
Tubi MLS fettspruta samt ett paket 
(12 st 420g MLS-patroner) smörjfett. 
Välj mellan Starplex EP2 (hjullagerfett) 
eller Novatex Heavy EP2 (entreprenadfett).

Alla priser exklusive moms.

ERBJUDANDE #4 
Speedy fettspruta (fungerar till både 
MLS- samt standard fettpatron. 
Inkl ett paket (12 st 420g 
MLS-patroner) smörjfett.

PR IS 
895:-
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URSA ULTRA LE 15W-40 ALT 10W-30 
Ultra-produkterna har en sammansättning med låga SAPS-värden så 
att de kan användas i moderna motorer med SCR och andra typer av 
efterbehandlingssystem. 

URSA PREMIUM TD 15W-40
Motorolja av hög kvalitet avsedd för 4-takts dieselmotorer. Passar fordon 
med avgasreningsutrustning enl. Euro 4 och 5.

TEXTRAN 1000 THF
Traktorkombiolja för transmission, differential, hydraul och ”våta bromsar”.

HYDRAULIC OIL HDZ 32 & 46
Hydraulolja för året-runt-bruk, gjord på grupp II basolja.

Ring oss för vårens bästa pris!   

Vårkampanjen gäller från och med 9 mars till den 1 april 2017.


