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HD HD EFFICIENTEFFICIENT
DYNAMICSDYNAMICS

HD Efficient Dynamics este tehnologia unica care 
permite economia de combustibil prin reducerea 
frecarii hidrostatice generata intre ulei si metal. Fata de 
majoritatea uleiurilor de motor existente, gama TRIAX 
Agra permite 1.5-4% economie de combustibil fara a 
necesita reducerea vascozitatii (la 5W-30/10W-30).

Tehnologia CRP faciliteaza reducerea semnificativa a 
uzurii motoarelor si pieselor critice, precum turbine si 
pistoane, reduce oxidarea uleiului, creste intervalul de 
schimb, permite lubrifierea instanta la rece. Aceasta 
tehnologie creeaza o pelicula fizica, de protectie pe 
fiecare piesa tangentiala lubrifierii si permite perfor-
manta deosebita a uleiurile TRIAX Agra.

Uleiurile TRIAX AGRA ofera protectie totala pentru 
utilajele noi cu sisteme de control al emisiilor, precum 
DPF (Diesel Particulate Filter), SCR (Selective Catalytic 
Reduction) si care au nevoie de uleiuri extrem de perfor-
mante cu continut scazut de cenusa. 

Emission Systems
ProtectionESP

CRP 
CONTINUOUSLY REGENERATIVE PLATING

DESPRE TRIAX AGRA

TRIAX Agra este singura gama de lubrifianti exclusiv dedicata utilajelor agricole de orice tip.  Aceasta gama de produse este fabricata in Statele 
Unite si ofera durabilitate, siguranta si longevitate superioara majoritatii altor marci de lubrifianti, inclusiv uleiurilor originale (OEM).

PERFORMANŢA ULEIURILOR DE MOTOR

Uleiurile de motor TRIAX Agra sunt fabricate pentru a proteja utilajele agricole tinand 
cont de regum de lucru al acestora. Aceste produse au aditivare unica, extrem de 
avansata si ofera avantaje unice fata de oricare alte uleiuri din Romania. Toate uleiu-
rile TRIAX Agra contin Molybden si Boron, cu tehnologie CRP de stratificare conti-
nua, asigurand protectie inegalabila. 

COMPATIBILITATE TOTALĂ cu orice utilaje, din orice an si apartinand oricarui fabricant inclusiv John Deere, CLAAS, CASE, Fendt, Massey Ferguson, 
New Holland, International si multi altii.

ORIGINE GARANTATĂ - toate produsele TRIAX Agra sunt fabricate exclusiv in Statele Unite ale Americii. Calitatea este garantata, controlata constant 
si uniforma.
PROIECTATE SPECIAL PENTRU AGRICULTURĂ - pentru sarcini sustinute, temperaturi ridicate, soc intermitent, presiune si pentru a face fata 
contaminarii cu praf si sarcina termica ridicata. 

GARANŢIA PEFORMANŢEI - compatibilitate garantata, intervale de schimb duble sau triple, reducerea semnificativa a uzurii
IDEAL pentru orice flota mixta- reduce dramatic costurile de stocare, achizitie si elimina nevoia de a cumpara ulei original pentru fiecare tip / marca de 
utilaj in parte. 
PERFORMANŢĂ SI RANDAMENT NET SUPERIOR fata de uleiurile originale precum si uleiurile marilor branduri after-market. 

INTERVALE DE SCHIMB EXTINSE - Pana la 1,000 de ore de functionare cu TRIAX 
Agra Supreme ESP 15W-40 Full Sintetic.

PRELUNGESTE VIAŢA TURBINELOR CU 300% - Prevenirea oxidarii si a depunerilor 
asigura turbina curata si lubrifiata constant

PENTRU ORICE UTILAJ, ORICE AN, ORICE FABRICANT - Uleiurile de motor TRIAX 
AGRA 15W-40 acopera toata gama de utilaje, de la cele mai vechi pana la cele mai noi 
de ultima generatie cu SCR, DPF si alte sisteme de control al emisiilor.

77% REDUCERE LA CHELTUIELILE CU PIESE - Cheltuielile cu piesele majore 
(turbine, segmenti, cuzineti, vibrochen, tacheti si axul cu came) sunt reduse semnificativ.

TRIAX AGRA este singura gama de lubrifianti pentru agricultura care 
pemite optimizarea stocurilor pentru flotele agricole mixte, facand posibi-
la utilizarea unui singur brand de ulei si ofera un plus enorm de calitate 
vs restul. Ideal pentru ferme cu utilaje de mai multe tipuri si marci 
precum: John Deere, CASE, CLAAS, Kubota, New Holland, Massey 
Ferguson, etc.

O SINGURĂ GAMĂ DE ULEIURI PENTRU TOATĂ FLOTA
Inlocuiesc orice uleiuri originale de la orice fabricant!

79% REDUCERE A CALAMINEI ȘI DEPUNERILOR - Detergentii si dispersantii 
ultra-performanti previn “conglomerarile” de cenusa si depunerea acestora pe pistoane, 
segmenti, turbina, cuzineti. 

40-50% REDUCERE A OXIDARII - Prevenirea oxidarii este una din prioritatile oricarui 
ulei. (vs uleiurile cu aceleasi specificatii)

PANA LA 78% REDUCERE A UZURII - In orice regim de functionare si sarcina. 



TRIAX AGRA Supreme ESP 15W-40 este în acest moment cel mai performant ulei de motor pentru 
utilaje agricole, depășind cu mult competiţia și este prima recomandare ca și ulei de motor pentru 
motoare turbo diesel cu aspiraţie normală, turbo sau bi-turbo inclusiv cele interim Tier 4 de la John 
Deere și CASE care folosesc 15W-40, din orice an sau orice fabricant. În afară de faptul că asigură 
compatibilitate totală cu orice utilaj, indiferent de vârstă, echipare, garanţie sau mod de utilizare, 
TRIAX Agra Supreme ESP Full Synthetic 15W-40 este unic în categoria sa. Formularea full sintetică 
și aditivarea unică generează beneficii enorme pentru utilizatori. Ca și toate uleiurile TRIAX Agra, 
acest produs unic a fost fabricat pentru a oferi un nivel de protecţie ridicat pentru orice regim de 
lucru, agricol sau forestier, pentru a obţine cea mai bună protecţie, performanţă și longevitate a 
motoarelor. Ofera compatibilitate totală cu ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel), motoare Euro V, Interim 
Tier 4 și Tier 4A, echipate cu DPF, EGR, SCR utilizand DEF (Diesel Exhaust Fluid) Diesel Oxidation 
Catalyst.

• Cea mai bună stabilitate mecanica și rezistenţă termica
• Pentru toate utilajele indiferent de vârsta sau echipare
• Protecţie anti-uzură exemplară și control total al vâscozitatii la temperaturi ridicate de operare
• Intervale cu mult mai lungi decât orice alt ulei în domeniul agricol, pana la 1000 de ore
• Fluiditate excepţională până la -36 C - asigură lubrifiere ultra rapidă și pornire instantă
• TBN foate ridicat 10.5 asigură protecţie maximă împotriva acidităţii și coroziunii
• Rezistenţă excepţională la oxidare (îngroșare) 
• Integritate excelenta a peliculei de ulei in sarcina mare si soc
• Recomandat pentru orice tip de utilaj agricol (John Deere, New Holland, Deutz, CAT, Fendt...) 
   indiferent de anul fabricatiei fiind compatibil cu DPF, SCR si DOC.

John Deere, CASE, CLAAS, Kubota, New Holland, Massey Ferguson

ULEIUIRI DE MOTOR
ULEIURILE TRIAX AGRA PLUS ESP 15W-40 SI TRIAX AGRA SUPREME 
ESP 15W-40 INLOCUIESC ORICE ULEI ORIGINAL DE LA ORICE PRODU-
CATOR DE UTILAJE, INCLUSIV CLAAS, CASE, DEUTZ, JOHN DEERE, NEW 
HOLLAND, ETC.

In momentul de fata cel mai avansat si performant ulei de motor diesel
pentru utilaje agricole!

Pana la 1000 de ore interval de schimb

TRIAX AGRA SUPREME ESP 15W-40
ULEI FULL SINTETIC 15W-40 EXTREM API CK-4 FULL SINTETIC

SPECIFICAŢII

• API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4
• API SN, SM, SL
• ACEA E9-12
• John Deere JDQ-78X and JDQ-78A
• CASE MAT 3520, New Holland NH 330 G
• Cummins CES 20086 (and previous specs)
• Volvo VDS-4, VDS-4.5
• Mercedes Benz P228.31, P228.51
• Detroit Diesel 93K222, 93K218, 93K215,
   93K2143
• Caterpillar ECF2, ECF3
• JASO DH-2
• MTU Type I & II, MTU Type 2.1
• Man 3575
• Allison C-4
• Renault RLD-3, RLD-4
• Ford WSS M2C171-E, WSS M2C171-F1
• DEUTZ DQC III-10 LA

APLICAŢII:

+ 500% viata 
prelungita a 
turbinelor

72% reducere
a uzurii 

segmentilor

Intervale de schimb 
cu 100%-200%

mai lungi

Orice utilaje care necesita ulei 15W-40, inclusiv cele noi, indiferent de fabricant. Euro 5, 4, 3, 2, din 
orice an de la orice fabricant. 

Acest produs NU ESTE recomandat pentru utilaje cu uzura foarte avansata care sunt predispuse la 
consum mare sau scurgeri de ulei.

JOHN DEERE
DEUTZ
CLAAS

CASE
FENDT

KOMATSU
CATERPILLAR

HARVESTER
McCORMICK

BELARUS
MASSEY FERGUSON

STEIGER
KUBOTA



TRIAX AGRA PLUS ESP 15W-40
ULEI SUPER HEAVY DUTY SEMI SINTETIC API CK-4 
TRIAX Agra Plus ESP 15W-40 Semi-Sintetic este unul dintre cele mai performante uleiuri de motor heavy duty 
diesel existente, special proiectat pentru utilaje agricole de toate tipurile și din orice an, inclusiv cele în garanţie 
OEM și este clasificat ca și ulei SHD (Super Heavy Duty) datorită aditivării pentru regim de lucru ultra-sever 
unde lubrifianţii generici nu fac faţă. Acest produs unic este recomandat pentru orice motoare turbo diesel 
inclusiv Interim Tier 4 și Tier 4A cu SCR și DOC de la John Deere și CASE. Aditivarea este specifică pentru 
exploatare în regim de praf, sarcină susţinută, șoc și temperaturi ridicate. Produsul îndeplinește ultimele norme 
diesel cerute de motoarele noi CASE, Massey Ferguson și John Deere, API CK-4.  Conţine aditivarea unică cu 
Molybden pentru protecţie inegalabilă. 

TRIAX AGRA PREMIUM 15W-40
ULEI DE MOTOR PREMIUM PENTRU UTILAJELE FABRICATE INAINTE DE 2007

TRIAX Agra Premium 15W-40 este un ulei de motor conceput 
pentru utilajele fabricate inainte de 2007 care nu au in dotare filtru 
de particule, SCR sau DOC si au nevoie de un ulei de motor pentru 
specificatiile API CI-4, ACEA E5, E3. Acest produs contine aditivar-
ea specifica de la TRIAX Agra oferind protectie exceptionala in 
conditii de lucru intens, sarcina mare si continua. Ofera protectie 
buna pentru turbine, pistoane, segmenti, mentinand piesele in 
conditie optima de functionare si favorizand randament superior in 
domeniul agricol.

SEMI SINTETIC

TRIAX AGRA PLUS ESP 10W-40
ULEI SUPER HEAVY DUTY SEMI SINTETIC API CK-4 

600 de ore interval de schimb

600 de ore interval de schimb

TRIAX Agra Plus ESP 15W-40 Semi-Sintetic este unul dintre cele mai performante uleiuri de motor heavy duty 
diesel existente, special proiectat pentru utilaje agricole de toate tipurile și din orice an, inclusiv cele în garanţie 
OEM și este clasificat ca și ulei SHD (Super Heavy Duty) datorită aditivării pentru regim de lucru ultra-sever 
unde lubrifianţii generici nu fac faţă. Acest produs unic este recomandat pentru orice motoare turbo diesel 
inclusiv Interim Tier 4 și Tier 4A cu SCR și DOC de la John Deere și CASE. Aditivarea este specifică pentru 
exploatare în regim de praf, sarcină susţinută, șoc și temperaturi ridicate. Produsul îndeplinește ultimele norme 
diesel cerute de motoarele noi CASE, Massey Ferguson și John Deere, API CK-4.  Conţine aditivarea unică cu 
Molybden pentru protecţie inegalabilă. 

SEMI SINTETIC

PERFORMANŢĂ SPECIFICAŢII

SPECIFICAŢII

• Stabilitate mecanica exceptionala - abilitatea de a rezista la sarcin mari, continue sau intermitente
• Fabricate pentru a indeplini si a depasi toate normele heavy duty diesel cerute de orice OEM. 
• Protectie anti-uzura neegalata, in orice regim de functionare. 
• Aditivare unica cu Molybden si Boron
• Stabilitate termica si a oxidarii fara egal, creste ernorm intervalele de schimb
• Protectie a turbinelor cu 300% mai buna - Uleiurile TRIAX AGRA nu se carbonizeaza pe turbine, rezultand in zero 
   depuneri si viata mult mai lunga.
• Ultima generatie de detergenti si dispersanti pentru a preveni depunerile pe pistoane si segmenti
• TBN extrem de stabil si de lunga durata, previne coroziunea metalelor
• Pornire instanta la rece cu lubrifiere imediata, inainte sa ajunga uleiul pe rampa
• Protectie brevetata pentru garnituri si simeringuri - le mentine in stare ideala pentru functionare optima

• API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4
• API SN, SM, SL
• ACEA E9-12
• John Deere JDQ-78X and JDQ-78A
• CASE MAT 3520, New Holland NH 330 G
• Cummins CES 20086 (and previous specs)
• Volvo VDS-4, VDS-4.5
• Mercedes Benz P228.31, P228.51
• Detroit Diesel 93K222, 93K218, 93K215,
   93K2143
• Caterpillar ECF2, ECF3
• JASO DH-2
• MTU Type I & II, MTU Type 2.1
• Man 3575
• Allison C-4
• Renault RLD-3, RLD-4
• Ford WSS M2C171-E, WSS M2C171-F1
• DEUTZ DQC III-10 LA

• API CI-4, CH-4, CD
• VOLVO VDS-3
• ACEA E5, E3
• CATERPILLAR ECF-1
• Mercedes Benz 228.3, 228.1

ULEIUIRI DE MOTOR
ULEIURILE TRIAX AGRA PLUS ESP 15W-40 SI TRIAX AGRA 
SUPREME ESP 15W-40 INLOCUIESC ORICE ULEI ORIGINAL DE 
LA ORICE PRODUCATOR DE UTILAJE, INCLUSIV CLAAS, CASE, 
DEUTZ, JOHN DEERE, NEW HOLLAND, ETC.

JOHN DEERE
DEUTZ
CLAAS
CASE
PERKINS

KUBOTA
NEW HOLLAND
INTERNATIONAL
FENDT
WHITE FARM

BELARUS
STEIGER
DEUTZ FAHR
CUMMINS
DETROIT DIESEL

VOLVO
MERCEDES BENZ
CATERPILLAR
MACK
FIAT

TRIAX AGRA SUPREME ESP and TRIAX AGRA PLUS ESP depasec conditiile de garantie si 
specificatiile cerute de fabricantii urmatoarelor utilaje agricole si motoare diesel, 
inclusiv utilaje noi cu DPF, SCR, DOC.

Alegerea Nr. 1 Pentru Uleiuri in Agricultura



CE INSEAMNĂ PERFORMANTĂ SI RANDAMENT?

6,000 de ore de functionare 
in sistemele hidraulice 

agricole si dublarea vietii 
pompelor hidraulice.

TRIAX AGRA UTTO XL TRACTOR FLUID 
ULEI SEMI SINTETIC MULTI-FUNCTIONAL PENTRU TRANSMISII,
SISTEME HIDRAULICE SI FRANE UMEDE / DIFERENTIALE

TRIAX Agra UTTO XL Tractor Fluid este un ulei premium semi sintetic si unul dintre cele mai avansate 
uleiuri UTTO pentru transmisii, diferenţiale, frâne umede și sisteme hidraulice de pe tractoare și alte 
utilaje agricole. Actionează ca și lichid de frână, fluid hidraulic, ulei de transmisie și diferenţial. Acest fluid 
conţine pachete de aditivi ultra-performanţi cu un randament deosebit. TRIAX Agra UTTO XL Tractor Fluid 
elimină clanţănitul și uzura excesivă și garantează randament optim pentru frâne umede și ambreiaje. 
Oferă protecţie superioară anti coroziune și anti rugină pentru toate piesele vitale, minimalizând sau 
eliminând scurgerile – fapt datorat aditivării speciale pentru protecţia garniturilor și semeringurilor.

TRIAX Agra UTTO XL Tractor Fluid deţine un grad de vâscozitate foarte ridicat, având o stabilitate 
excepţională și integritate inegalabilă a peliculei. Gradul de oxidare extrem de scăzut și menţinerea 
vâscozităţii în timp, rezistenţă extremă la contaminare și separarea excepţională a apei, rezultă într-o 
performanţă superioară comparativ cu 99% dintre produsele de pe piaţă. 

PERFORMANTA - DEPASESTE TOATE NORMELE OEM INCLUSIV PERFORMANTA ULEIURILOR ORIGINALE
TRIAX AGRA UTTO XL a fost testat de OEM pe 250 de utilaje si un total de peste 250,000 ore pe John Deere, New Holland, Ford, CASE, 
International Harvester, Massey-Ferguson si Kubota. 

• 42% mai putine depuneri in testele de oxidare pentru John Deere si Massey Ferguson (OE Test 4L60E) 
• 33.7% mai putina alunecare a ambreiajelor si pinioanelor in teste pe Powershift Transmission si Allison C-4 OEM
• 22.7% mai bun coeficient de frecare intermediar / optim si retentie fata de fluidele OEM / specificatiile acestora

MASSEY-FERGUSON M1141 TRANSMISSION - TEST DE AMBREIAJE
• 37% mai putin zgomot la franele umede vs specificatiile OEM Massey Ferguson si John Deere
• 43.6% mai mult cuplu in testele Permatran III avand ca referinta uleiul OEM cu specificatia M1141

J20C /D JOHN DEERE - TEST HIDRAULICA, DIFERENTIALE, AMBREIAJE SI TRANSMISIE
53% MAI BUNA PERFORMANTA DECAT JOHN DEERE HYGARD pentru specificatia JDQ95 Angrenaje Conice, JDQ96 Variatie de Cuplu la Transmisie 
si retentia de cuplaj fara alunecare, JDQ94 PST Ambreaj, JDQ84 Test de Performanta a Pompei Hidraulice

FORD NEW HOLLAND
10% MAI BUNA PERFORMANTA DECAT ULEIURILE OEM pentru specificatiile NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00 - TESTE - Ford 3000 Uzura a 
Transmisiei, Ford 7710 IPTO Test Motor de Uzura si Retentie de Putere, Ford 4610 IPTO Test de Motor, Ford 6610 Test de Frane si Capacitate de 
Franare J1041

TRIAX AGRA UTTO XL este recomandat pentru aproape orice tip de utilaje agricole, pentru transmisii 
hidrostatice, sisteme hidraulice si frane umede de la  John Deere (toate tractoarele), Case, VOLVO, 
Caterpillar, Kubota, Komatsu, Ford, New Holland, Fendt, Deutz Fahr, Massey Ferugson, CLAAS, JCB si 
multe altele. Acest produs este direct inlocuitor pentru John Deere Hy-Gard™ and Hy-Gard 
Low Vis Tractor Hydraulic Transmission Oil, Ambra™ MULTI G for API GL-4 and MAT 3525 
UTTO, AKCELA™ HY-TRAN Ultra for and AKCELA Nexplore UTTO fluids.

TRIAX AGRA UTTO XL intruneste si depaseste peste 232 de specificatii OEM din industria agricola, inclusiv cele mai avasate si exigente norme. Mai jos sunt 
listate doar specificatiile de baza. Pentru lista completa - solicitati fisa tehnica.

• Massey Ferguson M-1100, M-1127, M-1129, CMS M1135, M1141, CMS M1143, M1145 - Approved
• John Deere J20C / J20 D HyGuard and Hygard Low Vis
• Kubota UDT
• CASE NEW HOLLAND (CNH) MAT 3505 (1209), MS1204, MS1205, MS1206, MS1207, MAT 3506 (MS1210), CNH MAT  3509 (MS1230), MAT 3525 
(FNHA-201.00 M2C 134D), MAT 3526 (FNHA 2-C-200.00), MAT 3510 (MS1317 = GL-4), MAT 3540.
• Ford ESN M2CC53-B, M2C48-A, M2C86-C, M2C43, M2C41-B, M2C92-A 4141-B, M2C48-B, M2C53-C, M2C77-A, M2C86-B, M2C 86B and C, Ford 
ESN-M2C 134-A,B,C,D

• Stabilitate termica exceptionala in toate conditiile de lucru
• Protectie excelenta pentru cupru si metale moi care se gasesc in pompe hidraulice si transmisii
• Curatare impecabila a tuturor componentelor
• Protectie excelenta anti coroziune si filtrabilitate superioara
• Zero spumpare pentru toate testele, inclusiv John Deere Hydraulics
• Faciliteaza fluiditate operationala excelenta a sistemelor hidraulice fara agatat, ezitari, 
   supra-incalzire si blocaje
• Protectie totala pentru toate tipurile de garnituri si simeringuri 
• Stabilitate mecanica ne-egalata in sarcina mare, continua si cuplu variabil
• Previne cavitatia hidraulica si ofera protectie optima pentru orice tip de angrenaje ale transmisiilor, 
   sistemelor hidraulice si sistemelor de frane / diferentiale din industria agricola.

SEMI SINTETIC

Hidraulică, Transmisii Hidrostatice,  
Frane Umede

Alegerea Nr. 1 Pentru Uleiuri in Agricultura

SPECIFICATII



TRIAX AGRA STOU 10W-30 Super Tractor
ULEI MULTI-FUNCTIONAL PENTRU TRANSMISII, SISTEME HIDRAULICE, 
FRANE UMEDE / DIFERENTIALE si MOTOARE DIESEL

TRIAX Agra STOU 10W-30 este ulei STOU multi-funcţional recomandat și agreat pentru a fi utilizat 
atât în motoarele, sistemele hidraulice cât și in transmisiile utilajelor agricole. Ofera longevitate 
maxima si protectie excelenta pentru sistemele hidraulice agricole, transmisiile hidrostatice, 
pinioane, angrenaje si  diferentiale.

TRIAX AGRA STOU 10W-30 Super Tractor se recomanda pentru orice utilaj care are nevoie de ulei 
pentru transmisii de tip STOU 10W-30, inclusiv transmissi Allision, ZF, John Deere si Caterpillar 
precum si CASE. Nu se recomanda pentru aplicatii Fendt Vario. Pentru aplicatii Vario folositi TRIAX 
AGRA UTTO XL Tractor Fluid.

 Acest produs este direct inlocuitor pentru orice ulei original de tip STOU.

Alegerea Nr. 1 Pentru Uleiuri in Agricultura

Hidraulică, Transmisii Hidrostatice,  
Frane Umede

SPECIFICATII

• John Deere, CLAAS, Massey Ferguson, Deutz Fahr
• Fendt CASE, New Holland
• John Deere J27
• Massey Ferguson CMS 1145, 1144, 1139,
• CASE MS-1207 (Hy-Trans Plus), MS-1210 / JIC145, 
• MS-1230, B-6 (Hy-Tran), MS1205, MS-1204 / 
   JIC144, JIC143, B5, 
• JCB Standard :4001/1700
• Allison C4, API GL-4,
• Ford M2C159B, ZF  06D, 07B
• Caterpillar TO-2

Motor: API CI-4 (numai în aplicaţii de agricultură) API 
CF, CF-4, CG-4, SF, ACEA E2, MB 227.1, MB 228.1, 
MB 228.3

PERFORMANTĂ

• Rezistenta excelenta la soc si cuplu ridicat fara a se forfeca si fara pierderea vascozitatii
• Protectie excelenta pentru cupru si metale moi gasite in pompe hidraulice si transmisii
• Curatare impecabila a tuturor componentelor
• Protectie excelenta anti-coroziune si filtrabilitate superioara
• Prelungeste semnificativ viata pompelor hidraulice si mentine transferul optim de fluid pe 
   circuitele hidraulice.
• Faciliteaza fluiditate operationala excelenta a sistemelor hidraulice fara agatat, ezitari, 
   supra-incalzire si blocaje
• Permite schimbul de viteze rapid si fluid fara alunecare
• Protectie totala pentru toate tipurile de garnituri si simeringuri
• Protectie totala pentru sincroane, angrenaje, diferentiale, pinioane
• Previne cavitatia hidraulica si ofera protectie optima pentru orice tipuri de metale gasite in 
   orice tip de angrenaje ale transmisiilor, sistemelor hidraulice si sistemelor de franare / 
   diferentialele utilajelor.

TRIAX HYDRAULIC SYSTEM STOP LEAK
ADITIV SPECIAL PENTRU AMELIORAREA SI PREVENIREA SCURGERILOR DIN 
SISTEMELE HIDRAULICE

TRIAX HYDRAULIC SYSTEM STOP LEAK este un aditiv special pentru etansarea scurgerilor de ulei hidraulic si este ideal 
pentru utilaje mai vechi care au probleme cu etansarea sistemului hidraulic la simeringuri, cilindrii, etc. Produsul 
contine un polimer sintetic avansat pentru a combate scurgeri medii si mici in orice sistem hidraulic.

• Compatibil cu orice ulei hidraulic
• Etanseaza scurgerile mici si medii
• Recomandat in special pe timp de vara
• Recomandat pentru JCB, Caterpillar, Komatsu, New Holland si multe altele.

Pentru orice uleiuri hidraulice si orice utilaje care au scurgeri de ulei pe la fittinguri, furtune, cilindrii, simeringuri, etc.

UTILIZARE:  Se foloseste un flacon de 3.78 L la fiecare 40 L de ulei hidraulic pentru scurgeri medii si la fiecare 60 L 
pentru scurgeri mici.
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TRIAX Lubricants este una dintre putinele firme specializate in 
productia de vaseline cu randament extrem pentru o gama foarte 
larga de aplicatii, in special utilizarea in domeniul auto, heavy 
duty si uz forestier. Calitatea superioara a produselor asigura 
economii semnificative pentru utilizatorii finali si clientela 
extrem de fidela pentru revanzatorii produselor.

Prin “semnificative” ne referim la reduceri de 70% ale costurilor 
cu vaselinele in sine si acelasi procent de reducere la costurile 
cu piesele de schimb si stationarea utilajelor. 

1000% RANDAMENT fata de majoritatea brandurilor de pe piata din Romania, in special comparat cu produse de tip cu LiCa2.

Un kg de vaselina TRIAX 
Spheron sau TRIAX Guardian, 

echivaleaza la 10kg de vaselina 
LiCa2 sau LiCa3. Necesarul de 
vaselina fiind redus cu 90% pe 

luna / an.  

Asigura aderenta exceptionala 
pe orice tip de metal.

Vaselina TRIAX ramane acolo 
unde este aplicata. 

Impermeabilitatea superioara 
asigura 1.5% pierdere in contact 
direct cu apa vs 10-20% in cazul 

vaselinelor LiCa2 sau LiCa3 si 
majoritatea altor vaseline 

generice din Romania.

Stabilitate mecanica excelenta, nu 
se rupe / foarfeca sub presiune. 

Are capacitate ridicata de a 
suporta greutate, presiune si 

socuri repetate, fara a compromite 
protectia pieselor.

CE INSEAMNĂ 
ECONOMIE PRIN 

CALITATE

Vaseline Pentru Rulmenti, Heavy
Duty si Gresaj General

TRIAX SPHERON HT 2
HIGH TEMP 300 C 

220 C 

209 C 

209 C 

HIGH TEMP 300 C 

-40 la 150 C 

TRIAX GUARDIAN MOLY

TRIAX HYDRON 2

TRIAX LITHIUM LG2

Temperatura
Bolturi / Pivoti / Sarcina
Rulmenti
Rezistenta la apa

Temperatura
Bolturi / Pivoti / Sarcina
Rulmenti
Rezistenta la apa

Temperatura
Bolturi / Pivoti / Sarcina
Rulmenti
Rezistenta la apa

Temperatura
Bolturi / Pivoti / Sarcina
Rulmenti
Rezistenta la apa

TRIAX SYNTHETIC 400 
Temperatura
Bolturi / Pivoti / Sarcina
Rulmenti
Rezistenta la apa

TRIAX SEMI FLUID EP-0 
Temperatura
Bolturi / Pivoti / Sarcina
Rulmenti
Rezistenta la apa

O vaselina extrem de performanta si ideala 
pentru utilizare la rulmenti, temperaturi 
ridicate, apa si sarcina. Aderenta excelenta 
de orice tip de metale cu pierdere foarte 
mica la apa.

Vaselina EP (Extreme Pressure) cu Molybden 
pentru aplicatii heavy duty unde exista 
sarcini continue foarte mari, soc intermitent 
si presiune. Pentru pivoti, bucsi, brate, sasiu, 
saua de camioane, role de balastiere.

Vaselina multifunctionala in special 
recomandata pentru zone unde este contact 
frecvent cu apa.

Vaselina multi-functionala pentru uz general, 
dar nu pentru lucru intens heavy duty. 
(agricultura, constructii, etc). Ofera 
performanta buna in toate criteriile de 
evaluare. 

Vaselina ultra-performanta full sintetica 
pentru orice tip de aplicatie. Rulmenti, heavy 
duty, bucsi, brate, pivoti, senile, apa, saua de 
tractiune. Orice regim de utilizare. Prezinta 
cel mai ridicat nivel de performanta. 

Vaselina semi fluida pentru sisteme de 
gresare automate (AGS) in utilaje si 
camioane. Aderenta si fluiditate optima. 
Protectie excelenta anti-apa, coroziune. Se 
poate pompa la temperaturi extrem de 
scazute.

GRESEAZĂ O SINGURĂ DATĂ PE 
SAPTAMANĂ IN LOC DE O DATĂ PE ZI



PREMIUM LUBRICANTS

ALEGEREA NR. 1 PENTRU ULEIURI
IN AGRICULTURĂ

AGRA


