
Uleiuri motor camioane TRIAX FLEET SUPREME ESP
A12-09

*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 89.08 106.00

W-TFS 15W40-18.92L 18.92 352.94 420.00

W-TFS 15W40-208.12L 208.12 3457.98 4115.00

W-TFS 5W40-3.78L 3.78 91.60 109.00

W-TFS 5W40-18.92L 18.92 373.95 445.00

Fabricat în S.U.A. W-TFS 5W40-208.12L 208.12 3634.45 4325.00
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