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Uleiuri hidraulice TRIAX POWERFLOW - 6000 ore
A12-01

*LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei hidraulic TRIAX POWERFLOW HLP 32 - 6000 ore - All Season

Ulei hidraulic TRIAX POWERFLOW HLP 46 - 6000 ore - All Season
recomandat în special pe timp de iarnă

Ulei hidraulic premium longlife pentru aplicații diverse și utilaje cu pompe hidraulice

 ultra-performante precum Caterpillar, JCB, Komatsu, Hitachi, John Deere, CASE, VOLVO.

- indexul de vâscozitate peste 130 asigură etanșare, stabilitate și o răcire excelentă

     a sistemelor hidraulice în orice condiții de lucru

- aditivarea specială asigură cu cca 80% mai puține surgeri decat orice alt ulei hidraulic,

     în momentul când uleiul este încălzit

- formulat cu uleiuri de bază Group II semi-sintetice premium și cu index de vâscozitate foarte

     stabilă, asigură o fluiditate foarte bună până la -34ºC

- separarea excepţională a apei şi protecţie antirugină, anti-acid, anti-coroziune

- aditivare pentru protecția garniturilor și simeringurilor

- pachetul de aditivi de ultimă generație formează o peliculă protectoare pe piesele de metal,

     în special în pompa hidraulică

- previne formarea spumei

- gamă de temperaturi de operare foarte largă

- filtrabilitate superioară, cu stabilitate termică și hidrolitică excelentă, prevenind formarea

     depunerilor și permițând folosirea la echipamente cu toleranțe de operare extrem de mici

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-HLP32-18.92L 18.92 235.29 280.00

Fabricat în S.U.A. W-HLP32-208.12L 208.12 1781.51 2120.00

W-HLP46-18.92L 18.92 306.72 365.00

W-HLP46-208.12L 208.12 2529.41 3010.00

www.romsprinter.ro



Ulei hidraulic TRIAX POWERFLOW HVLP 46
A12-02

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei hidraulic TRIAX POWERFLOW MULTI-VISCOSITY HVLP 46

Ulei hidraulic de performanță extremă pentru orice condiții de utilizare.
Vâscozitate variabilă pentru aplicații în temperaturi extreme (cald/rece)
   sau lucru intens 24/7.
Peste 6000 de ore interval de schimb, aditivare anti-uzură triplă.

TRIAX Multi-Viscosity HVLP 46 este un ulei hidraulic cu vâscozitate variabilă, care își

   modifică proprietățile în funcție de temperatura externă si de cea de operare a utilajelor,

    pentru a optimiza funcționarea utilajului.

Acest produs poate fi folosit în orice aplicații care necesită HVLP 32, 46 sau 68

   și în orice tip de sistem hidraulic. Oferă, de asemenea, proprietăți excepționale

   antioxidare, antirugină și anti-spumare și are intervalul de schimb foarte lung.

   Elimină apa rapid din sistemul hidraulic.

TRIAX Multi-Viscosity HVLP 46 folosește uleiuri de bază Group II (semi-sintetice)

   cu NextGen pachete de aditivi, asigură o protecție fără egal furtunurilor și

   garniturilor, precum și o filtrabilitate excepțională, prevenind cavitația și ruperea

   de furtunuri din cauza temperaturii și presiunii ridicate.

Recomandat pentru toate utilajele care au nevoie de ulei HVLP, inclusiv cele mai

   performante cum ar fi: VOLVO, HITACHI, JCB, CAT, KOMATSU, TEREX,

   LIEBHERR, CASE, JOHN DEERE, NEW HOLLAND și mulți alți producători.

- interval de schimb de 6000 ore

- stabilitate termică excelentă

- fluiditate până la -42ºC

- clasificat ca ulei hidraulic UHDF

(Ultra-High Detergent Fluid)

- plajă foarte mare de stabiliate termică,

de la -42ºC la +60ºC, temperaturi externe

- aditivare antiuzură +250%

- previne supraîncălzirea, blocarea și

cavitația sistemelor hidraulice

- formulare semi-sintetică

- vâscozitate variabilă: 32, 46, 68

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

Fabricat în S.U.A. W-HVLP46-18.92L 18.92 357.14 425.00

W-HVLP46-208.12L 208.12 2752.10 3275.00

www.romsprinter.ro



Ulei frâne hidraulice TRIAX ISO 15
A12-03

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei frâne hidraulice TRIAX ISO 15

Ulei premium pentru frâne hidraulice ale utilajelor de construcții
   precum JCB, CAT, Komatsu, Manitou, Hitachi sau orice alte utilaje
   care necesită ulei special pentru frâne hidraulice.

Produsul este conform cu uleiul original JCB 4002/0500.

- protecție excelentă a garniturilor și

simeringurilor de la frâne hidraulice

- facilitează cuplare foarte bună a frânelor

- funcționare pe o plajă foarte mare

de temperaturi

- fabricat pentru JCB, Komatsu,

CAT, Manitou

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

Fabricat în S.U.A. W-ISO15-3.78L 3.78 38.66 46.00

www.romsprinter.ro



Ulei motor camioane TRIAX FLEET ATLAS 15W-40
A12-04

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX FLEET ATLAS 15W-40
CI-4 PLUS Super Heavy Duty

pentru camioane și utilaje euro 4, 3, 1 fără DPF, SCR, 60.000 km / 500 ore
pentru utilaje de construcții JCB, Liebher, Hitachi, Caterpillar, Komatsu, VOLVO

TRIAX Fleet Atlas 15W-40 este un ulei cu destinație heavy duty pentru utilaje de

   construcții off-road și camioane Euro IV sau mai vechi.

Conține un pachet de aditivi îmbogățit pentru protecție masivă antiuzură.

Oferă protecție excepțională împotriva temperaturilor înalte, contaminării și stabilitate

   excelentă în regim de utilizare ultra-greu, precum cariere, construcții și minerit.

Este recomandat pentru buldozere, excavatoare, camioane off-road și alte echipamente

   fără filtru de particule.

Acest ulei conține 150% concentrație de aditivi anti-uzură față de lubrifianții obisnuiți,

   pentru a oferi protecție maximă antiuzură pentru segmenți și cuzineți în aplicații

   cu cupru foarte ridicat, sarcină mare și temperaturi mari de operare.

Recomandat în special pentru motoare în regim de carieră, balastiere, transport off-road

 sau utilaje de construcții.

- special conceput pentru utilaje de construcții JCB, CAT, Komatsu, Volvo si Liebherr

- depășește normele impuse de uleiurile originale JCB, CAT, Komatsu, Volvo si Liebherr

- aditivarea specială asigură cu cca 80% mai puține scurgeri decat orice alt ulei hidraulic

- supra-aditivare antiuzură

- toleranță excelentă la apă și praf

- vâscozitate extrem de stabilă pentru lucru la temperaturi ridicate

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TFA 15W40-18.92L 18.92 327.73 390.00

Fabricat în S.U.A. W-TFA 15W40-208.12L 208.12 3369.75 4010.00

www.romsprinter.ro



Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 15W-40
A12-05

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 15W-40
Semi-Synthetic CK-4 OEM APPROVED

pentru camioane Euro 5, 4, 3 cu sau fără DPF
OEM Aprobat Volvo VDS-4.5, Renault RLD-4, Cummins, DD, MAN, MB 228.31

API Registered CK-4, CJ-4, M3575, CAT ECF-3, DAF LONG DRAIN

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este un ulei de motor premium semi-sintetic

   super heavy duty (SHD) pentru motoare comerciale diesel și turbo diesel.

Este recomandat pentru motoare de camioane şi vehicule comerciale fabricate de OEM

   Europeni și Americani, inclusiv cele de ultimă generație Euro 5 cu DPF (Diesel Particulate

   Filter), EGR şi AdBlue.

Oferă compatibilitate completă retroactivă cu motoarele Euro 4, 3, 2.

Uleiul este capabil de intervale de schimb extinse, peste 75000 km în regim de autostradă.

Conține pachete de aditivare premium pentru a oferi protecție excelentă antiuzură,

   precum și TBN (Total Base Number) foarte ridicat pentru combarerea acidului care

   se formează din cenușa provenită din combustie.

Stabilizatorii de vâscozitate fac uleiul extrem de rezistent la degradare termică, oferindu-i

   capacitatea de a-și menține vâscozitatea (nu se îngroașă sau subțiază), într-un regim

   foarte larg de aplicații.

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este compatibil cu ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) -

   motorina cu conținut de sulf scăzut și cu motorina cu până la 5% bio-diesel.

- stabilitate termică excepțională,

prevenind arderea exagerată de ulei

- formulă semi-sintetică pentru performanță

superioară din toate punctele de vedere

- rezistență superioară la oxidare

- intervale de schimb extinse

- vâscozitate super stabilă - nu își schimbă

parametrii pe perioada utilizării - adică nu se

îngroașă și nu se subțiază

- aditivare de ultimă generație antiuzură

- TBN-ul ridicat neutralizează acidul format

de gazele de combustie, prevenind coroziunea

cuzineților și segmenților

- protecție exemplară pentru garnituri

și simeringurile din motor, prevenind

crăparea și micșorarea acestora

- retenție și captare de cenușă dublă față de

majoritatea altor uleiuri de motor

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TFU 15W40-18.92L 18.92 399.16 475.00

W-TFU 15W40-208.12L 208.12 3983.19 4740.00

Fabricat în S.U.A.

www.romsprinter.ro



Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 10W-40
A12-06

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 10W-40
Semi-Synthetic CK-4 OEM APPROVED

pentru camioane Euro 5, 4, 3 cu sau fără DPF
OEM Aprobat Volvo VDS-4.5, Renault RLD-4, Cummins, DD, MAN, MB 228.31

API Registered CK-4, CJ-4, M3575, CAT ECF-3, DAF LONG DRAIN
eficiență de combustibil + 3-6%

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este un ulei de motor premium semi-sintetic

   super heavy duty (SHD) pentru motoare comerciale diesel și turbo diesel.

Este recomandat pentru motoare de camioane şi vehicule comerciale fabricate de OEM

   Europeni și Americani, inclusiv cele de ultimă generație Euro 5 cu DPF (Diesel Particulate

   Filter), EGR şi AdBlue.

Oferă compatibilitate completă retroactivă cu motoarele Euro 4, 3, 2.

Uleiul este capabil de intervale de schimb extinse, peste 75000 km în regim de autostradă.

Conține pachete de aditivare premium pentru a oferi protecție excelentă antiuzură,

   precum și TBN (Total Base Number) foarte ridicat pentru combarerea acidului care

   se formează din cenușa provenită din combustie.

Stabilizatorii de vâscozitate fac uleiul extrem de rezistent la degradare termică, oferindu-i

   capacitatea de a-și menține vâscozitatea (nu se îngroașă sau subțiază), într-un regim

   foarte larg de aplicații.

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este compatibil cu ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) -

   motorina cu conținut de sulf scăzut și cu motorina cu până la 5% bio-diesel.

- stabilitate termică excepțională,

prevenind arderea exagerată de ulei

- formulă semi-sintetică pentru performanță

superioară din toate punctele de vedere

- rezistență superioară la oxidare

- intervale de schimb extinse

- vâscozitate super stabilă - nu își schimbă

parametrii pe perioada utilizării - adică nu se

îngroașă și nu se subțiază

- aditivare de ultimă generație antiuzură

- TBN-ul ridicat neutralizează acidul format

de gazele de combustie, prevenind coroziunea

cuzineților și segmenților

- protecție exemplară pentru garnituri

și simeringurile din motor, prevenind

crăparea și micșorarea acestora

- retenție și captare de cenușă dublă față de

majoritatea altor uleiuri de motor

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TFU 10W40-3.78L 3.78 75.63 90.00

W-TFU 10W40-18.92L 18.92 302.52 360.00

Fabricat în S.U.A. W-TFU 10W40-208.12L 208.12 3029.41 3605.00

www.romsprinter.ro



Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 10W-30
A12-07

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX FLEET ULTRA ESP 10W-30
Semi-Synthetic CK-4 OEM APPROVED

pentru camioane Euro 5, 4, 3 cu sau fără DPF
OEM Aprobat Volvo VDS-4.5, Renault RLD-4, Cummins, DD, MAN, MB 228.31

API Registered CK-4, CJ-4, M3575, CAT ECF-3, DAF LONG DRAIN
eficiență de combustibil + 3-6%

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este un ulei de motor premium semi-sintetic

   super heavy duty (SHD) pentru motoare comerciale diesel și turbo diesel.

Este recomandat pentru motoare de camioane şi vehicule comerciale fabricate de OEM

   Europeni și Americani, inclusiv cele de ultimă generație Euro 5 cu DPF (Diesel Particulate

   Filter), EGR şi AdBlue.

Oferă compatibilitate completă retroactivă cu motoarele Euro 4, 3, 2.

Uleiul este capabil de intervale de schimb extinse, peste 75000 km în regim de autostradă.

Conține pachete de aditivare premium pentru a oferi protecție excelentă antiuzură,

   precum și TBN (Total Base Number) foarte ridicat pentru combarerea acidului care

   se formează din cenușa provenită din combustie.

Stabilizatorii de vâscozitate fac uleiul extrem de rezistent la degradare termică, oferindu-i

   capacitatea de a-și menține vâscozitatea (nu se îngroașă sau subțiază), într-un regim

   foarte larg de aplicații.

TRIAX Fleet Ultra ESP CK-4 este compatibil cu ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) -

   motorina cu conținut de sulf scăzut și cu motorina cu până la 5% bio-diesel.

- stabilitate termică excepțională,

prevenind arderea exagerată de ulei

- formulă semi-sintetică pentru performanță

superioară din toate punctele de vedere

- rezistență superioară la oxidare

- intervale de schimb extinse

- vâscozitate super stabilă - nu își schimbă

parametrii pe perioada utilizării - adică nu se

îngroașă și nu se subțiază

- aditivare de ultimă generație antiuzură

- TBN-ul ridicat neutralizează acidul format

de gazele de combustie, prevenind coroziunea

cuzineților și segmenților

- protecție exemplară pentru garnituri

și simeringurile din motor, prevenind

crăparea și micșorarea acestora

- retenție și captare de cenușă dublă față de

majoritatea altor uleiuri de motor

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

Fabricat în S.U.A. W-TFU 10W30-18.92L 18.92 310.92 370.00

www.romsprinter.ro



Uleiuri motor camioane TRIAX FLEET SUPREME ESP
A12-08

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX FLEET SUPREME ESP 15W-40
Ulei motor camioane TRIAX FLEET SUPREME ESP 5W-40

Full Synthetic CK-4 / ACEA E9-2016

pentru camioane Euro 5, 4, 3 cu sau fără DPF
OEM Aprobat Volvo VDS-4.5, Renault RLD-4, Cummins, DD, MAN, MB 228.31

API Registered CK-4, CJ-4, ACEA E9-2016, M3575, DAF LONG DRAIN
eficiență de combustibil + 3-6% - 150.000 + km

TRIAX Fleet Supreme ESP 15W-40 Full Synthetic reprezintă ultima generație de lubrifianți

   pentru camioane, care combină super-performanța uleiurilor sintetice cu vâscozitatea

   uleiurilor minerale, fiind un ulei care nu are echivalent în România sau în Europa,

   indiferent de marca de uleiuri luată în considerare.

Conține un pachet de aditivi unic -brevetat in Ianuarie 2014 în Statele Unite- cu aditivare

   specializată pentru optimizarea intervalelor de schimb și o rezistență inegalabilă

   la oxidare, îngroșare și contaminare.

Tehnologia utilizată în acest produs este caracterizată de reducerea masivă a uzurii

   pistoanelor și bielelor, precum și de protecția turbinei.

Stabilitatea termică a uleiului previne îngroșarea și transformarea uleiului în calamină

 pe axul turbinei și pe rulmenți.

- formulare 100% sintetică

- fabricat cu tehnologie unică de "placare"

 a metalelor cu molibden și borium

- stabilitate excepțională la oxidare

- cu 70% mai bună dispersare și

 emulsionare a cenușei și depunerilor

- intervale de schimb triple față de uleiurile

minerale standard (Mobil delvac 15W-40,

Valvoline All Fleet etc)

- compatibilitate totală cu orice tip de

motoare diesel de camioane, autobuze

sau utilaje, inclusiv Euro 5

- stabilitate exemplară a vâscozității

- pornire instantă la rece, pâna la -36ºC

- integritate dublă a peliculei de ulei

în sarcină termică și fizică

- performanță globală superioară

oricărui ulei 15W-40 din Europa

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TFS 15W40-3.78L 3.78 84.03 100.00

W-TFS 15W40-18.92L 18.92 432.77 515.00

W-TFS 15W40-208.12L 208.12 3621.85 4310.00

W-TFS 5W40-18.92L 18.92 474.79 565.00

Fabricat în S.U.A. W-TFS 5W40-208.12L 208.12 4718.49 5615.00

www.romsprinter.ro



Uleiuri motor camioane TRIAX FLEET EURO LSAP
A12-09

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei motor camioane TRIAX EURO LSAP 10W-40
Ulei motor camioane TRIAX EURO LSAP 5W-30

Full Synthetic EURO 6

- special fabricat pentru camioane Europene Euro 6 sau Euro 5 cu motoare
LSAP. API CJ-4, ACEA E6, E9-2016, M3477, M3677, VDS-4, DAF Long Drain,
IVECO Trucks, Mercedes Benz 228.51, 228.31, SCANIA LDF, Renault RDL-3

- compatibilitate totală și cu normele de poluare mai vechi (Euro 4,Euro 3, Euro 2)
- este recomandat și pentru motoarele CNG (Gaz Natura Comprimat)

de la Man, Mercedes, Volvo, Daf

TRIAX Fleet Euro LSAP 10W-40 este un ulei de motor full sintetic, de înaltă performanță,

   proiectat pentru motoarele diesel Euro 5 si Euro 6, Europene și Nord Americane.

Este fabricat din cele mai performante uleiuri de bază, combinate cu ultima generație

   de aditivi, pentru a oferi o protecție imbatabilă motoarelor heavy duty.

TRIAX Fleet Euro LSAP 10W-40 este îmbunătățit cu molibden și borium, precum și cu

    cei mai avansați aditivi și stabilizatori de vâscozitate, pentru a facilita o performanță

   maximă din toate punctele de vedere.

Pachetul unic de aditivi asigură performanțe neegalate în ceea ce privește protecția

   împotriva uzurii, curățarea depunerilor din motor, prevenirea coroziunii, stabilitate

   termică, rezistență la oxidare.

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-TE6 10W40-18.92L 18.92 357.14 425.00

W-TE6 10W40-208.12L 208.12 3588.24 4270.00

Fabricat în S.U.A. W-TE6 5W30-18.92L 18.92 394.96 470.00

www.romsprinter.ro



Ulei transmisie TRIAX DEXRON III
A12-10

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei transmisie TRIAX DEXRON III
TRIAX ATF Multi-Functional Dexron III / Mercon

pentru autoturisme care necesită specificația Dexron III și anterioară sau
Ford Mercon, utilaje și camioane care necesită specificația MAN 339 Typ Z-1 /

 V-1, Allison TES 389, Allison C-4 Transmissions, ZF TE-ML 14A,04D, 17C, 03D
recomandat ca lichid servo pentru orice autoturism sau utilaj

TRIAX MultiPurpose ATF este un fluid ATF multifuncțional în adevăratul sens al cuvântului,

   destinat pentru autoturisme, camioane, utilaje de construcții, echipamente agricole.

Este recomandat pentru transmisii Powershift, convertoare de cuplu, transmisii hidrostatice,

   compresoare de aer, pompe hidraulice, casete servo la utilaje și orice alte aplicații unde

   este recomandat fluid ATF.

Oferă o protecție excepțională pentru garnituri și simeringuri, protejându-le pe termen lung

   și prevenind uscarea și crăpăturile, așadar scurgerile care rezultă din aceste cauze.

Este de asemenea recomandat pentru autoturisme care necesita fluide DEXRON III

   sau Mercon V specficație.

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-ATF-0.95L 0.946 24.37 29.00

Fabricat în S.U.A. W-ATF-18.92L 18.92 445.38 530.00

www.romsprinter.ro



Ulei transmisie TRIAX HD GEAR PREMIUM LS
A12-11

*LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT

Ulei transmisie TRIAX HD GEAR PREMIUM LS 80W-90
TRIAX HD Gear Premium 80W-90 GL-5 Limited Slip

ulei de transmisie și convertizoare de cuplu ultra-performant
și extrem de versatil - întrunește aproape toate specificațiile
existente pentru uleiuri de diferențial și transmisie manuală

Ulei de transmisie foarte performant pentru diferențiale, grupuri, reductoare și alte tipuri

   de angrenaje, inclusiv limited slip  în vehicule comerciale care lucrează în condiții de cuplu

   ridicat, șoc, turații variabile sub sarcină variabilă.

În aceste condiții sunt necesari lubrifianți cu o formulare mult superioară pentru a oferi

   protecție și longevitate echipamentelor.

Oferă protecție în regim de lucru greu cu sarcini mari și temperaturi variabile.

Conține aditivi premium și oferă protecție excepțională față de majoritatea lubrifianților

de transmisii comercializați în România.

De asemenea, oferă compatibilitate totală cu utilajele moderne care au nevoie de un

  lubrifiant "Limited Slip ".

- este formulat cu uleiuri de bază

 ultra performante de grup VI,

de vâscozitate foarte ridicată și care nu

necesită modificatoare de vâscozitate,

oferind proprietăți extraordinare pentru

menținerea vâscozității

- nu își va pierde proprietățile de

vâscozitate în intervalul de schimb

recomandat și nu își va pierde din

vâscozitate prin forfecare

Cod
Unitate de 

ambalare (litri)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-HGP 80W90-18.92L 18.92 407.56 485.00

W-HGP 80W90-208.12L 208.12 3974.79 4730.00

Fabricat în S.U.A. W-HGP 85W140-18.92L 18.92 420.17 500.00
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Vaseline TRIAX
A12-12

La produsele marcate cu *

NU ACORDĂM DISCOUNT Vaselină grafitată TRIAX GUARDIAN GM 2

- vaselină heavy duty cu Molybdenum

pentru șoc și sarcini extreme;

- destinată pentru utilaje de construcții, camioane și

 agricultură, în zone de șoc intermitent sau presistent,

presiuni mari: bolțuri, pivoți, șenile, șasiu, șaua etc.

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-HD-400g-CARTUS 0.4 18.49 22.00

W-HD-15.87kg 15.87 340.34 405.00 *

Vaselină temperaturi ridicate TRIAX SPHERON HT-2

- vaselină extrem de performantă, specific fabricată pentru rulmenții

heavy duty și auto de viteză cu temperaturi ridicate de operare;

- stabilitate mecanică impecabilă, rezistență la apă

superioară, aderență excepțională

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-HT2-400g-CARTUS 0.4 29.41 35.00

W-HT2-15.87kg 15.87 575.63 685.00 *

Vaselină anti-apă TRIAX HYDRON 2

- vaselină multifuncțională albastră anti-apă;

- vaselina este de gresaj general și recomandată pentru

condiții unde apa este o problemă: rulmenți,

bucșe, brațe, șenile, pivoți, bolțuri;

- aderență excelentă;

- nu este recomandată pentru aplicații super heavy duty

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-HY-400g-CARTUS 0.4 21.85 26.00

W-HY-15.87kg 15.87 294.12 350.00 *

Vaselină semifluidă TRIAX EP 0

- vaselină premium cu aderență și fluiditate excepțională

pentru sisteme automate de gresaj ale

camioanelor și utilajelor;

- pompare superioară, aderență excelentă și temperatură

foarte largă de operare; clasificare EP-0

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-EP0-3kg 3 88.24 105.00

Fabricat în S.U.A.
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Vaseline TRIAX
A12-13

La produsele marcate cu *

NU ACORDĂM DISCOUNT Vaselină sintetică din complex de litiu
TRIAX ATLAS 600

clasa NLGI-2

- reprezintă ultima generaţie de vaselină PAO

 (PolyalphaOlephin) de performanţă extremă

- oferă randament extraordinar în toate aplicaţiile,

inclusiv pentru rulmenţi de orice turaţie

- conţine EP - Extreme Pressure pentru protecţie

şi integritate superioară a peliculei

- recomandată, de asemenea, pentru aplicaţii industriale,

heavy duty de mare tonaj şi de minerit, unde vaselina

standard nu îşi menţine integritatea peliculei şi necesită

gresaj foarte des, afectând considerabil randamentul

mecanismelor, rezultând un grad de uzură foarte ridicat

- recomandată pentru a proteja rulmenţi, bucşe,

braţe, zone de temperatură ridicată sau expuse

la şoc pe timp de vară sau iarnă

- punct de picurare 292° C

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-ATL-400g-CARTUS 0.4 33.61 40.00

Vaselină uz general TRIAX LITHIUM LG-2

- oferă protecţie bună pe un spectru foarte larg 

de aplicaţii, inclusiv rulmenţi de viteză mică şi medie,

şasiu, bucşe, braţe şi pivoţi care nu sunt sub sarcină

 sau temperatură foarte mare

- recomandată în aplicaţii generale unde şocul, sarcina

şi temperatura nu sunt factori critici de operare

- temperatura maximă: 198° C

- stabilitate mecanică excelentă, rezistenţă superioară la

oxidare, reducând semnificativ necesitatea de regresare

- aderenţă excelentă pe orice suprafaţă metalică

- pelicula este foarte stabilă, nu se rupe şi

nu se descompune la forfecare

Cod
Unitate de 

ambalare (kg)
Preţ lei

Preţ lei

(TVA inclus)

W-LG2-4kg 4 162.18 193.00

W-LG2-15.87kg 15.87 268.91 320.00 *

Fabricat în S.U.A.
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