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Viertakt- en tweetaktmotoroliën 

Vloeistof voor automatische transmissies

Tandwielolie

Antivries/koelvloeistoffen

Remvloeistof

Smeervetten

Inhoud

HAVOLINE®, PROACTIEVE BESCHERMING VAN UW MOTOR

Keep going met Havoline motorolie. Havoline-motorolie is opgewassen tegen de extreme 

eisen van uw motor. Deze motorolie levert dynamische bescherming en prestaties waar 

dit het meest nodig is en overschrijdt veel van de meest strenge normen in de branche.

Havoline ProDS™

Motorolie voor uitstekende prestaties – 
proactieve bescherming voor de nieuwste 
generatie voertuigen

Havoline Ultra

Hoogwaardige bescherming  
voor moderne voertuigen

Havoline Energy

Bewezen bescherming voor 
moderne voertuigen

Havoline Extra

Optimale bescherming tegen slijtage voor 
voertuigen die ouder zijn of veel kilometers  
op de teller hebben staan

Van huiswerk  
tot levensles

KEEP GOING met  
TEXACO® HAVOLINE®
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Havoline® ProDS™ 

Havoline ProDS-motoroliën met Deposit Shield-technologie beschermen de nieuwste 
generatie voertuigen met lage emissie en brandstofefficiënte motoren. 

De Havoline ProDS-motoroliën, die gemaakt zijn op basis van hoogwaardige, synthetische 
basisoliën en specifiek ontwikkelde additieven, helpen uw motor op proactieve wijze 
beschermen tegen schadelijke aanslag en slijtage door steeds weer opnieuw de 
beschermende laag (Deposit Shield) aan te brengen die voorkomt dat schadelijke afzettingen 
op de cruciale oppervlakken in de motor ontstaan en voor minder slijtage zorgt. 

Havoline ProDS F SAE 5W-20
Brandstofefficiënte motorolie ontworpen voor 
gebruik in direct geïnjecteerde turbogeladen 
Ecoboost-motoren die voldoen aan de vereisten 
voor Ford WSS-M2C948-B of Jaguar Land Rover 
STJLR.03.5004

Sterke punten product:

Verbetert de brandstofbesparing

Duurzame bescherming van de motor en het 
emissiesysteem

Draagt bij aan de bescherming van driewegkatalysatoren

Beschermt de motor bij lage temperaturen

Zorgt voor een langere levensduur van de motor

Havoline ProDS M SAE 5W-30
Brandstofefficiënte motorolie ontworpen 
voor verbeterde oxidatiestabiliteit en langere 
verversingsintervallen in motoren die  
Mercedes-Benz 229.52, Opel/Vauxhall OV 040 1547 
of BMW Longlife-04 vereisen

Sterke punten product:

Zorgt voor een langere levensduur van het roetfilter  
en de driewegkatalysator

Verbetert de bescherming van de motor

Samengesteld voor bescherming bij koude start

Gaat afzettingen en vuilvorming tegen

Beperkt het olieverbruik tot een minimum

Voldoet aan de strenge Mercedes-Benz 229.52 eisen ten 
aanzien van oxidatiestabiliteit en brandstofbesparing

Havoline ProDS MG SAE 0W-20
Synthetische motorolie ontworpen om de nieuwste 
vereisten voor brandstofbesparing en lage emissies 
te bieden voor een brede variatie aan voertuigen

Sterke punten product:

Samengesteld voor het behouden van lage emissies  
en het besparen van brandstof

Geavanceerde mid-SAPS, lage viscositeit

Bevordert de levensduur van katalysators, GPF en DPF

Ontwikkeld voor een schone en beschermde motor  
bij hoge temperaturen

Helpt bij het voorkomen van een te vroege ontsteking  
bij lage snelheid

Recente tests in de industrie laten goede resultaten  
zien wat betreft knock-preventie

Havoline ProDS P SAE 0W-30
PSA B71 2312 motorolie ontworpen voor langere 
verversingsintervallen en bescherming van het 
emissiesysteem; aanbevolen voor voertuigen die 
zijn gemaakt door Peugeot en Citroën

Sterke punten product:

Ontwikkeld voor langere verversingsintervallen  
en bescherming van het emissiesysteem

Mid-SAPS-samenstelling

Zorgt voor een snelle oliecirculatie bij een koude start

Beperkt sludge en vuilafzetting tot een minimum

Biedt thermische stabiliteit met lage vluchtigheid en oxidatie

PSA-testen tonen bewezen LSPI-preventie

Havoline ProDS V SAE 5W-30
Motorolie voor langere verversingsintervallen 
specifiek ontworpen om te voldoen aan de 
vereisten voor BMW Longlife-04, Mercedes-Benz 
229.31/229.51 en VW Standard 504 00 en 507 00

Sterke punten product:

Zorgt voor een langere levensduur van het roetfilter  
en de driewegkatalysator

Verbetert de bescherming van de motor

Samengesteld voor bescherming bij koude start

Gaat afzettingen en vuilvorming tegen

Beperkt het olieverbruik tot een minimum

Havoline ProDS VB SAE 0W-20
Brandstofefficiënte synthetische motorolie 
specifiek ontworpen om te voldoen aan de 
vereisten van VW Standard 508 00 & 509 00  
en lage emissies in VW/Audi-motoren 

Sterke punten product:

Voor nieuwe brandstofzuinige motoren met lage emissies 
van VW/Audi en Škoda

Optimaliseert het brandstofverbruik

Zorgt voor lage emissies

Samengesteld voor een optimale levensduur van de motor

Beschermt de motor tegen slijtage

Bevordert het starten bij lage temperaturen

Havoline ProDS V SAE 0W-30
Motorolie voor langere verversingsintervallen 
specifiek ontworpen om te voldoen aan VW 
Standard 504 00, 507 00 & Porsche C30; aanbevolen 
voor een brede variatie aan VW/Audi-motoren

Sterke punten product:

Geschikt voor uiteenlopende voertuigen van  
Volkswagen/Audi

Bevordert bescherming tegen motorslijtage en prestaties

Verbetert de bescherming van driewegkatalysatoren  
en roetfilters

Helpt de motor beschermen bij koude start

Biedt weerstand tegen afzettingen en slib

Samengesteld voor een lange olielevensduur en minder 
vluchtigheid

Havoline ProDS RN SAE 0W-20
RN17FE goedgekeurde brandstofefficiënte 
synthetische motorolie; aanbevolen voor gebruik  
in voertuigen die zijn gemaakt door Renault, met 
de nieuwste nabehandelingssystemen 

Sterke punten product:

Samengesteld om te voldoen aan de vereisten  
van Renault RN17FE

Zorgt voor minder brandstofverbruik

Beperkt uitstoot

Samengesteld voor oxidatiestabiliteit

Beschermt tegen slijtage en corrosie

Motorstartbescherming bij lage temperaturen

Havoline ProDS RN SAE 5W-30
RN17 goegekeurde motorolie; aanbevolen voor 
gebruik in moderne voertuigen die zijn gemaakt 
door Renault 

Sterke punten product:

Voldoet aan de laatste vereisten van Renault RN17

Biedt bescherming aan katalysatoren, GPF’s en DPF’s

Samengesteld voor een betrouwbare oxidatiestabiliteit

Beschermt motorcomponenten tegen afzettingen

Ontwikkeld voor brandstofefficiëntie

Bevordert de bescherming tegen slijtage en corrosie

Havoline ProDS PR SAE 5W-30
PSA B71 2290 motorolie ontworpen voor 
verbeterde bescherming van GPF-/DPF-systemen; 
aanbevolen voor voertuigen die zijn gemaakt door 
Peugeot en Citroën

Sterke punten product:

Samengesteld voor de bescherming van de motor  
en het emissiesysteem

Biedt bescherming aan katalysatoren en roetfilters

Beperkt sludge en vuilafzetting tot een minimum

Bevordert brandstofefficiëntie

Zorgt voor minder olieverbruik

Bewezen LSPI-bescherming in PSA-motoren

Havoline ProDS F SAE 0W-30
Brandstofefficiënte motorolie aanbevolen  
voor de nieuwste generatie Ford-motoren die 
Ford WSS-M2C950-A of Jaguar Land Rover 
STJLR.03.5007 vereisen 

Sterke punten product:

Verbetert de brandstofbesparing

Duurzame bescherming van de motor en het 
emissiesysteem

Helpt katalysatoren en roetfilters te beschermen

Beschermt de motor bij lage temperaturen

Zorgt voor een langere levensduur van de motor
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Havoline Ultra SAE 5W-40
A3/B4 synthetische motorolie ontworpen  
voor de prestaties van moderne voertuigen

Sterke punten product:

Zorgt voor een langere levensduur van de motor  
in veeleisende bedrijfsomstandigheden

Zorgt voor langere verversingsintervallen en minder 
onderhoud

Samengesteld voor een optimale viscositeitsbeheersing

Ontwikkeld voor bescherming tegen slijtage  
in veeleisende rijomstandigheden

Beschermt de motor bij een koude start

Havoline Ultra R SAE 5W-30
C4 low-SAPS-motorolie voldoet voor Mercedes-
Benz 226.51 en Renault RN0720; ontworpen om 
de levensduur van de motor te verlengen bij 
veeleisende rijomstandigheden

Sterke punten product:

Ontwikkeld voor een lange levensduur van de motor  
in zware bedrijfsomstandigheden

Low-SAPS-samenstelling voor de bescherming van 
driewegkatalysatoren en roetfilters

Zorgt voor TBN-behoud en viscositeitsbeheersing

Samengesteld voor een betrouwbare bescherming  
van de motor tegen slijtage

Beschermt de motor bij een koude start

Havoline Ultra S SAE 5W-40
C3 motorolie ontworpen voor een langere 
levensduur van de motor bij zware 
rijomstandigheden; aanbevolen voor gebruik  
in Mercedes-Benz- en Renault-dieselmotoren  
of motoren die GM dexos2 vereisen 

Sterke punten product:

Samengesteld voor een lange levensduur van de motor  
in zware rijomstandigheden

Zorgt voor langere olieverversingsintervallen

Verbetert de bescherming van driewegkatalysatoren  
en roetfilters

Samengesteld voor een betrouwbare bescherming  
van de motor tegen slijtage

Beschermt de motor bij een koude start

Havoline Energy SAE 0W-20
Brandstofefficiënte low-SAPS-motorolie ontworpen 
voor nieuwe Volvo-voertuigen die VCC RBS0-2AE 
vereisen

Sterke punten product:

Verbetert de brandstofbesparing

Robuuste bescherming van de motor

Beperkt sludge en vuilafzetting tot een minimum

Samengesteld voor bescherming bij zeer koude start

Havoline Energy SAE 0W-30
Volvo VCC 95200377 goedgekeurde motorolie 
ontworpen voor meer brandstofbesparing in een 
brede variatie aan Volvo-voertuigen, vooral bij 
lastige omstandigheden

Sterke punten product:

Verbetert de brandstofzuinigheid

Beperkt afzettingen en slib in de motor tot een minimum

Gaat viscositeitstoename tegen

Beschermt bij een koude start, zelfs met biodiesel

Havoline Energy SAE 5W-30
A5/B5 motorolie voor weinig wrijving en langere 
verversingsintervallen ontworpen om te voldoen 
voor Ford WSS-M2C913-D, Jaguar Land Rover 
STJLR.03.5003 en Renault RN0700

Sterke punten product:

Verbetert de brandstofbesparing

Samengesteld om schadelijke vuilafzetting en vuil  
tegen te gaan

Beschermt tegen slijtage en corrosie

Biedt bescherming bij een koude start

Havoline Energy EF SAE 5W-30
C1 brandstofefficiënte motorolie voldoet aan  
de vereisten voor Ford WSS-M2C934-B en  
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Sterke punten product:

Verbetert de brandstofbesparing

Biedt extra bescherming tegen motorslijtage

Beperkt sludge en vuilafzetting tot een minimum

Beschermt de motor bij een koude start

Havoline Energy MS SAE 5W-30
C2 brandstofefficiënte motorolie ontworpen  
om te voldoen voor Renault RN0700

Sterke punten product:

Samengesteld voor brandstofbesparing

Geschikt voor driewegkatalysatoren en roetfilters

Zorgt ervoor dat de motor langer meegaat

Vermindert het olieverbruik

(2)  De brandstofbesparing hangt af van het type motor/voertuig, de 
buitentemperatuur, de rijomstandigheden, de rijstijl, de viscositeit  
van de motorolie en de onderhoudsaanbevelingen van de fabrikant 

Havoline® Ultra 

Havoline Ultra-motoroliën met Deposit Shield-technologie bieden hoogwaardige 
bescherming van moderne voertuigen met lage emissiemotoren.

Havoline Ultra-motoroliën, die gemaakt zijn met behulp van een combinatie van 
hoogwaardige, synthetische basisoliën en specifieke additieven, zijn ontworpen om 
uw motor te beschermen tegen schadelijke afzettingen en slijtage, wat de motor, 
evenals de katalysator en roetfilters (DPF’s) helpen beschermen(1) (waar geïnstalleerd).

Havoline® Energy 

Havoline Energy-motoroliën met Deposit Shield-technologie bieden bewezen 
bescherming voor moderne voertuigen met lage emissie en brandstofefficiënte motoren. 

Havoline Energy-motoroliën, die gemaakt zijn met behulp van een combinatie van 
hoogwaardige, synthetische basisoliën en specifieke additieven zijn ontworpen om de 
prestaties van uw motor te garanderen en de motor te beschermen tegen schadelijke 
afzettingen en slijtages, om de brandstofbesparing te helpen maximaliseren(2).

 (1)  Opmerking: Havoline Ultra SAE 5W-40 gemaakt ter bescherming  
van uw motor, maar niet de DPF
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Havoline Extra SAE 10W-40
Hoge TBN halfsynthetische A3/B4 SN-motorolie met 
hoog asgehalte biedt het hele jaar door prestaties 
voor aandrijving bij hoge temperatuur voor oudere 
voertuigen met veel kilometers op de teller

Sterke punten product:

Langere verversingsintervallen

Bescherming bij koude start en bij hoge temperaturen

Motorprestaties het hele jaar door

Voor een schone en beschermde motor

Ontworpen voor rijden bij hoge temperaturen

Havoline Extra SAE 15W-40
Halfsynthetische A3/B4, SN-motorolie met hoog 
asgehalte ontworpen om bescherming van de motor 
te bieden voor het hele jaar door aandrijving op de 
snelweg en in de stad en voor oudere voertuigen

Sterke punten product:

Zorgt voor een langere uptime van het voertuig

Biedt bescherming bij een groot temperatuurbereik

Samengesteld om vuilafzetting tot een minimum  
te beperken

Beschermt tegen slijtage en corrosie

Ontwikkeld voor hoge snelheden en veel starten  
en stoppen in de stad

Viertakt- en  
tweetaktmotoroliën 

Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40
JASO MA2 four-stroke motorcyclusolie ontworpen 
voor gebruik in hoogwaardige lucht- en 
vloeistofgekoelde motoren die in uiteenlopende 
omstandigheden worden gebruikt, van mild tot zwaar

Sterke punten product:

Houdt de motor/transmissie schoon

Beperkt slijtage van hoog belaste motoren en 
versnellingsbakken

Ontwikkeld voor een optimaal vermogen en soepel 
schakelen

Samengesteld voor bescherming bij een koude start  
en bij hoge temperaturen

Havoline Super 2T-SX
Synthetische tweetaktmotorolie met laag 
asgehalte voor gebruik in toepassingen met lage 
temperatuur; aanbevolen voor luchtgekoelde 
tweetaktmotoren van motorfietsen, go-karts, 
sneeuwscooters en kettingzagen

Sterke punten product:

Gaat bougievervuiling tegen, voor een langere levensduur 
van bougies

Beschermt de motor en beschermt lagers en zuigers  
tegen slijtage

Biedt bescherming tegen klevende zuigerringen

Samengesteld voor lage temperaturen

Havoline Super 2T-X
Deels synthetische tweetaktmotorolie voor  
gebruik in luchtgekoelde motoren; aanbevolen voor 
motorfietsen, sneeuwscooters en kettingzagen die 
werken bij milde omstandigheden

Sterke punten product:

Gaat bougievervuiling tegen en voorkomt een vroegtijdige 
vervanging

Betrouwbare bescherming van de motor

Beschermt tegen klevende zuigerringen en een  
te vroege ontsteking

Beperkt de uitstoot van uitlaatgassen

Havoline® Extra

De Havoline Extra-motoroliën zijn ontwikkeld met behulp van hoogwaardige 
basisoliën en specifieke additieven om een optimale bescherming tegen slijtage te 
bieden van oudere motoren met veel kilometers op de teller, die niet voorzien zijn 
van een katalysator of roetfilter. 

Vloeistof voor  
automatische transmissies

Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF
Synthetische multi-vehicle automatische 
transmissievloeistof voor systemen met zes of 
meer tandwielen; GM Dexron VI goedgekeurd en 
aanbevolen voor gebruik in een brede variatie aan 
moderne voertuigen, zelfs wanneer deze werken bij 
extreme omstandigheden

Sterke punten product:

Geschikt voor gebruik in uiteenlopende moderne 
automatische transmissies

Biedt soepel, consistent schakelen en schokcontrole

Groot temperatuurbereik tijdens bedrijf

De geavanceerde formule helpt bij het beschermen  
van tandwielen en lagers

Voor langere olieverversingsintervallen

Verbetert de brandstofbesparing

Havoline Multi-Vehicle ATF
Multi-purpose automatische transmissievloeistof 
aanbevolen voor gebruik in een brede variatie aan 
voertuigen van fabrikanten uit Europa, Japan en 
Noord-Amerika

Sterke punten product:

Bescherming tegen slijtage van tandwielen,  
lagers en koppeling

Beschermt tegen vuil, lak en schadelijke afzettingen

Lange levensduur vloeistof

Zorgt voor soepel schakelen, efficiënte 
vermogensoverdracht en beschermt tegen schokken

Snelle circulatie bij koude start

Beschermt de transmissievloeistofkoeler

 

 

Texamatic 7045E
Automatische transmissievloeistof voor voertuigen 
die een GM Dexron IIIG-vloeistof vereisen

Sterke punten product:

Geschikt voor personenauto’s, lichte vrachtwagens  
en bussen

Bescherming tegen slijtage, corrosie en oxidatie

Bescherming van oliekoelers van transmissies

Havoline DCT Fluid
Transmissievloeistof voor dubbele koppeling voor 
voertuigen met gesmeerde koppelingtransmissies, 
specifiek ontworpen voor Audi/VW/Škoda/Seat 
DQ250 en DQ500 en BMW Getrag 7DCI600  
en DCI700

Sterke punten product:

Biedt bescherming tegen slijtage

Samengesteld om te beschermen tegen putjes en krassen

Gemaakt voor trillingsvrije werking

Biedt bescherming tegen kopercorrosie

Biedt hoge viscositeitsindex en goede afschuifstabiliteit



Van huiswerk  
tot levensles

KEEP GOING met  
TEXACO® HAVOLINE®

HAV665-NL-2 [12/21]

© 2021 Chevron. Alle rechten voorbehouden.  
Alle handelsmerken zijn eigendom van Chevron Intellectual Property LLC of van hun respectieve eigenaren. texacolubricants.com/Havoline

/HavolineEurope
A Chevron company product

Proactieve bescherming 
van uw motor

KEEP
GOING

TABEL MET GOEDKEURINGEN EN PRESTATIES

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is 
enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten 
of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie 
voor de compleetheid, accuratie en betrouwbaarheid van deze vertaling. 
In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de 
officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

CLIENT:  Chevron  JOB NO:  CV255PRINTER:  

DIMENSIONS:  216mm W x 303mm H

INSTRUCTIONS:  Brochure cover and 
inside cover with pocket including  
business card slots

COLOUR SPEC:  This file is CMYK

WORKING DATE: 09/12/21

A/W STATUS: 

Subject to approval: 

Approved for print: X

RELEASE DATE:  22/12/21

FILE:  HAV665 B2B Brochure 12pp 216x303mm_
Pocket COVER [NL-2].indd

B&G CONTACT:  Paul Jenkins

ARTWORKER:  David Hepworth-Sims

SOFTWARE:  InDesign CC (2021),  
Photoshop CC (2021), Illustrator CC (2020)

  

CyanYellow MagentaBlack

Butcher & Gundersen Ltd
83 Victoria Street
London SW1H 0HW

T: +44 (0) 20 8742 1555

E: hello@bgundersen.com

W: www.bgundersen.com

Due to licensing, fonts are not supplied with this artwork. This printout should be used as a reference to the content and layout of all graphic elements, but colours will not be accurate and 
should not be used for matching purposes unless otherwise – please refer to original Pantone swatches where applicable (all special colours are from pantone C matching system unless indicated 
otherwise). This artwork does not contain any trap/grip/choke information. Whilst every effort is made to ensure the accuracy of the text in this artwork, Butcher & Gundersen cannot accept 
responsibility for any errors or omissions

8 Raadpleeg voor meer informatie de tabel hiernaast met goedkeuringen en prestaties.8

Neem voor meer informatie over het volledige assortiment  
Texaco®-producten contact op met uw vertegenwoordiger van  
Texaco Representative, uw geautoriseerde leverancier van Texaco  
Lubricants of neem een kijkje op texacolubricants.com/Havoline

Tandwielolie

Geartex EP-5 SAE 80W-90, 85W-90 & 85W-140
Automotive tandwieloliën voor  
handgeschakelde versnellingsbakken  
die een API GL-5 vloeistof vereisen

Sterke punten product:

Verbetert de bescherming van het systeem gedurende  
de hele levensduur van de olie

Zorgt voor startbescherming bij lage temperaturen

Beschermt tegen schuring en slijtage

Geartex LS SAE 85W-90
Automotive tandwielolie samengesteld voor 
gebruik in beperkte slipdifferentiëlen die een  
API GL-5 vloeistof vereisen 

Sterke punten product:

Soepele, geluidsloze bediening

Voorkomt schuring en slijtage van onderdelen

Zorgt voor bescherming gedurende de levensduur 
van de vloeistof

Geartex S4
Synthetische multigrade automotive tandwielolie 
voor handgeschakelde versnellingsbakken die een 
API GL-4 vloeistof vereisen

Sterke punten product:

Krachtige EP-additieftechnologie

Vloeibaarheid en systeembescherming bij  
lage temperaturen

Zorgt voor roest- en corrosiebescherming  
van ferrometaal en gele metalen

Multigear RN Premium SAE 75W-80
Synthetisch multigrade automotive smeervet 
ontworpen om te voldoen aan de vereisten van 
P-serie handgeschakelde versnellingsbakken met 
zes trappen gebruikt in voertuigen van Renault, 
Nissan en Opel

Sterke punten product:

Biedt bescherming van de transmissie gedurende  
de levensduur van de olie

Zorgt voor een lange levensduur van lagers

Optimaliseert synchromeshes voor licht  
en eenvoudig schakelen

Antivries/koelvloeistoffen

Havoline Xtended Life Antifreeze/Coolant  
Concentrate & Premixed 50/50 
Koelvloeistoffen met langere levensduur voor 
gebruik in auto’s, bestelwagens en lichte 
trucks, met een levensduur tot 250.000 km of 5 
jaar; ontworpen voor een lange levensduur en 
weerstand tegen corrosie bij hoge temperaturen

Sterke punten product:

Langere, onderhoudsarme levensduur

Gaat 250.000 km mee in personenwagens of intervallen 
van 5 jaar

Voor meer betrouwbaarheid en een betere bescherming 
tegen corrosie

Samengesteld voor stabiliteit in hard water

Beschermt tegen corrosie bij hoge temperaturen

Remvloeistof 

Brake Fluid DOT 4
Remvloeistof die niet op aardolie is gebaseerd 
voor conventionele hydraulische remmen en 
koppelingssystemen van auto’s waar DOT 4 
vloeistoffen worden aanbevolen

Smeervetten 

Copper Grease 9143
Waterbestendig anti-seize koperpoeder smeervet 
ontworpen om vastgrijpen van metaalverbindingen 
onder hoge druk te voorkomen en smering van 
glijoppervlakken 

Hytex EP 2 LF
Universeel lithiumcomplexsmeervet met lange 
levensduur voor gebruik in kogel- en rollagers 
die bij hoge temperaturen werken; geschikt voor 
automotive en huishoudelijke toepassingen
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