
 

 
 
 
 
 

 
Putoline Oil         Persbericht 
 

 
Putoline Oil presenteert noviteiten tijdens MotoVAK 

 
Almelo – 18 oktober 2012 – Tijdens MotoVAK 2012, welke plaats zal vinden op 22 en 23 
oktober aanstaande, toont Putoline Oil diverse noviteiten voor 2013. Naast een 
uitbreiding van het productportfolio introduceert het merk ook een nieuw full colour vat. 
Bezoekers aan de stand maken kans op een custom made, gevulde 
gereedschapswagen of andere mooie geschenken.  
 

V-Twin 
De nieuwe V-Twin productlijn van Putoline Oil wordt later dit jaar 
officieel geïntroduceerd en bestaat uit drie producten. Beursbezoekers 
krijgen vast een voorproefje en kunnen kennismaken met deze 
exclusieve motoroliën voor de American style V-Twinmotoren.  
 
Full colour vat 
Nieuw is ook het design van het full colour vat; met de geheel nieuwe 
en eigentijdse look is het vat een echte blikvanger. Bezoekers aan de 
Putoline Oil stand maken daarnaast kans op een unieke, custom made 
gereedschapswagen. Deze gereedschapswagen heeft een exclusief 
ontwerp en is volledig gevuld met hoogwaardig gereedschap. 
 
Congrescentrum INTRES te Hoevelaken is het decor voor alweer de 
10e editie van de MotoVAK. Bezoekers kunnen op 22 en 23 oktober 
kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in de motorbranche en 
deelnemen aan diverse workshops.  
 

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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