
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
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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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