
Ulei transmisie TRIAX DEXRON III
A12-11

*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 13.45 16.00

Fabricat în S.U.A. W-ATF-18.92L 18.92 260.50 310.00
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Ulei transmisie TRIAX HD GEAR PREMIUM LS
A12-12

*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)

Fabricat în S.U.A. W-HGP 80W90-9.46L 9.46 155.46 185.00
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