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Putoline Oil introduceert V-Twin lijn 

 
Almelo – 21 november 2012 - ‘Unlimited Freedom Powered by Putoline Oil’ met die kreet 
lanceert het oliemerk haar geheel nieuwe Genuine V-Twin range. Een lijn van 
exclusieve producten die speciaal is ontwikkeld voor gebruik in V-Twin motoren. Als 
smeermiddelenspecialist die zich uitsluitend richt op de motorfietsmarkt, weet Putoline 
Oil als geen ander aan welke eisen de producten moeten voldoen, het resultaat is een 
hoogwaardige productlijn die zorgt voor optimale smering.  

 
De V-Twin productlijn bestaat uit drie specialiteiten die specifiek zijn 
ontwikkeld voor gebruik in V-Twin motoren. Gebruik van de nieuwste 
generatie basisoliën in combinatie met unieke 
additieventechnologieën, zorgt voor een ongekend goed 
prestatieniveau, zeer lage slijtagewaarden, laag olieverbruik en 
gemakkelijk schakelen.  
 
De range omvat een  SAE 20W-50 vol-synthetische motorolie, een 
synthetische transmissieolie en een SAE 50 single grade minerale 
motorolie. Waar Genuine V-Twin Motorcycle Oil 20W-50 en Genuine 
V-Twin Gearbox Oil geschikt zijn voor alle typen V-Twin motoren, is 
Genuine Motorcycle Oil SAE 50 vooral geschikt voor gebruik in 
oudere modellen V-Twin motorfietsen. De V-Twin lijn wordt geleverd 
in een robuuste blikverpakking met authentieke uitstraling. De lijn 

wordt ondersteund met diverse promotionele items en advertenties, alles uitgevoerd in de 
unieke Putoline Oil V-Twin look. Deze stoer uitgevoerde materialen geven de range een 
geheel eigen karakter dat bijdraagt aan een exclusieve uitstraling in uw winkel of showroom. 
De Genuine V-Twin range is binnenkort verkrijgbaar.  
 
Putoline Oil, optimale performance 
Putoline Oil is een toonaangevende speler op de (Internationale) smeermiddelenmarkt en 
concentreert zich volledig op het motorfietssegment. Putoline Oil wordt gekenmerkt door een 
kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke en complete productlijn. Flexibiliteit en snel 
inspringen op marktontwikkelingen zijn van groot belang. Het assortiment is altijd up-to-date 
en kwalitatief hoogwaardig door constante research en een innovatief beleid. 
 
Voor uitgebreide informatie over de Putoline Oil producten verwijzen we u graag naar de zeer 
uitgebreide productcatalogus op www.putoline.com.  
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