
OLIE

1/2 L. Kr 76,00

TILBEHØR TIL DIN KLASSIKER

Alt hvad du behøver

til din K lassiker !

www.vintage-shop.dk

PENRITE er helt sin egen. Udvikler og sælger udelukkende til klassiker markedet. Mærket er ikke
så kendt, men de er nok de stærkeste på special området.
PENRITE har ofte lige det smøremiddel du skal bruge. Vi har her valgt nogle af de produkter ud,
som vi synes er gode. Vi kan ud fra Penrites anbefalingsliste også se hvilken olie din bil skal have.

støddæmperolie i 2 viskositeter til dig
med de gamle armstøddæmpere:
SHOCK ABSORBEROIL 1 OG 2.
Den mest GENIALE ting er den sidste flaske med olie til de gamle styretøj med
snekkedrev. Den er tixotropisk, så den bliver tyk og ikke flydende når du ikke
kører, og isamme øjeblike du drejer på rattet, bliver den flydende igen!!
Kan du se fidusen? Dit styretøj drypper ikke! 1/2 L. Kr 95,00

Hjullejefedt
tåler motorsport
brug

500g Kr 84,-

Den helt rigtige
dæmperolie til
SU og Stromberg
karburatorer

Tilkørselsolie
til de biler der stadig
skal bruge det

5 L. Kr 270,-Kr 49,50

Gearkasse olie
udviklet så den ikke
er skadelig overfor
bronze bøs og skiver
i de gamle gearkasser

Gearbox oil 30
5L Kr 310,00
1L Kr 75,00

20w/50
1 Gl Kr 295,00

(Kr 65/L)

Div olier i blik
dunke. Kr 295,00

vintage 100,-/ 155,-
smørekander

Valvemaster 110,-
Valvemaster Plus
med boost 140,-

priser incl moms

Gearbox Oil 40
5L Kr 310,00
1L Kr 75,00

NYT!!
Franske Elf er begyndt at lave classic olier, men de er jo lidt
for sig selv, så de hedder ikke Classic, men RETRO.
Her en 20w/50 5L Kr 345,00 (Kr 69/L)

Du kan vælge mellem:
1. All Climate 20w/50
En rigtig god olie, der modsvarer
alle andre 20w/50 classic olie.

2. VR1 Racing 20w/50
For dig der kører Race/Rally/eller
generelt presser motoren lidt mere.

All Climate 20w/50
5L Pris 275,- (55Kr/L)

VR1Racing 20w/50
5L Pris 375,- (75Kr/L)

Datablad Datablad

Vintage shoppen fører det bedste
fra alle olieverdener. Vi har valgt ikke
kun at føre et mærke, men har valgt
de bedste, eller mest fordelagtige fra
alle leverandører af smøremidler til
klassiske køretøjer.
DERFOR PRÆSENTERER VI NU ET
VELKENDT PRODUKT:


