


• Λάδια κινητήρων
• Λάδια μεταδόσεων και λάδια μειωτήρων
• Υδραυλικά λάδια
• Γράσα
• Υγρά φρένων*
• Αντιψυκτικά*

Περιγραφή: 
Ευρεία σειρά λαδιών & υγρών οχημάτων που 
παρέχουν υψηλή απόδοση για μεγάλους και 
μικρούς στόλους οχημάτων. Πλήρως εγκεκριμένα 
από πολλούς κατασκευαστές. Σε συνδυασμό με το 
εξελιγμένο πρόγραμμα αναλύσεων της Hexagon 
(HAP) η σειρά αυτών των προϊόντων παρέχει 
προσιτές λύσεις για την μείωση του κόστους 
λειτουργίας καθώς και αύξηση των διαστημάτων 
αλλαγής των λιπαντικών με ασφάλεια.

AUTOMOTIVE

QTM Series by Hexagon, 
είναι η αποκλειστική σειρά 
λιπαντικών προϊόντων 
υψηλής απόδοσης και 
ευρείας εφαρμογής 
που σχεδιάστηκε και 
κατασκευάζεται κάτω από 
τον έλεγχο και τις αυστηρές 
προδιαγραφές της Hexagon.
Όλα τα προϊόντα της 
QTM Series έχουν εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά απόδοσης 
ενώ υποστηρίζονται 
αποκλειστικά από το 
εξελιγμένο πρόγραμμα 
αναλύσεων της εταιρείας 
“Hexagon Analysis 
Programme” (HAP) και 
βέβαια από το αξεπέραστο 
after sales service της 
Hexagon.

*Το προϊόν θα είναι σύντομα διαθέσιμο

Πλεονεκτήματα:

by HEXAGON
QΤΜ  series



• Λιπαντικά ναυτιλίας
• Stern Tube Lubricants
• Γράσα EAL

• Λάδια μειωτήρων
• Βιομηχανικά γράσα
• Λάδια αεροσυμπιεστών
• Λάδια τουρμπίνων
• Λάδια συμπιεστών ψύξης
• Υδραυλικά λάδια
• Λάδια κοπής*
• Λάδια κυκλοφοριακών συστημάτων*
• Λάδια μεταφοράς θερμότητας

SHIPPING

Περιγραφή:
Μια σειρά λιπαντικών προσεκτικά 
επιλεγμένων για εφαρμογές πολύ μεγάλου 
όγκου, ή εφαρμογές υψηλού κόστους με 
στόχο την μείωση του κόστους λειτουργίας 
και συντήρησης. Πλήρως εγκεκριμένα 
λιπαντικά EAL

Περιγραφή:
Μια ευρείας γκάμας σειρά προσιτών 
λιπαντικών με υψηλή απόδοση για εφαρμογές 
και συστήματα μεγάλου όγκου. 

• Προσιτό κόστος για εφαρμογές μεγάλου όγκου
• Αξεπέραστο service και τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση 
• Το πλέον εξελιγμένο πρόγραμμα αναλύσεων διεθνώς Hexagon Analysis Programme 
(HAP) με υπηρεσίες & εφαρμογές νέφους (cloud based) καθώς και μοναδική on-line 
πληροφόρηση και σύστημα ενημερώσεων  (notifications). Χάρις στο πρόγραμμα HAP, οι 
χρήστες δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουν ή να χάσουν σημαντική πληροφόρηση για 
τα μηχανήματα τους.

*Το προϊόν θα είναι σύντομα διαθέσιμο

HEAVY  
INDUSTRY

Πλεονεκτήματα:




