
Perkant 48 vnt. įvairių tepalų, kiekvieno produkto po dėžutę su nuolaida iki -50%.

Dovanų gausite ORION  
rankinį pistoletą tepalui  

(vertė 19 €) 
11205PROM&ORION

Pasiūlymas galioja iki 2017 04 30. Kainos nurodytos be PVM.

Plastinis tepalas UNILIT LT-4 EP-2 360g (12vnt./1dėž.) 
Tai plastinis tepalas, kurio sudėtyje esanti tam tikrų priedų kompozicija užtikrina 
didelį tepalo atsparumą oksidavimuisi, nepriekaištingas tepamąsias savybes ir 
apsaugą nuo dėvėjimosi. Atitinka karines normas, nustatytas daugiafunkciams au-
tomobiliniams tepalams ir daugiafunkciams tepalams, kurie yra atsparūs vandeniui. 
Tepalas yra skirtas riedėjimo ir slydimo guolių mazgams, važiuoklės elementams, 
jungčių vietoms ir sandūroms tepti.

WR-4M04810-000&LOTOS        1,95 €

WR-4M04820-000&LOTOS        2,09 €

WR-4M04880-000&LOTOS        2,20 €

791653&VAL        3,20 €

791654&VAL        3,20 €

779181&VAL        2,15 €

809496&VAL        6,88 €

811295&VAL        2,70 €

Plastinis tepalas MONILIT EP 23 360g (12vnt./1dėž.)
MONILIT EP 23 tepalas naudojamas didelės apkrovos trinties mazgų, dirbančių 
– 30°C iki +140°C temperatūrų ribose, tepimui. Ypatingai rekomenduojamas ten, 
kur dažnai būna judėjimo (krypties) pasikeitimai, ar mažo greičio apjungimas su 
didelėmis apkrovomis, tame tarpe ir homokinetiniuose šarnyruose. MONILIT EP 23 – 
tai kompleksinis ličio tepalas su molibdeno disulfido priedais.

Plastinis tepalas UNILIT LT-4 EP-3 360g (12vnt./1dėž.)
Tai plastinis tepalas, kurio sudėtyje esanti tam tikrų priedų kompozicija užtikrina 
didelį tepalo atsparumą oksidavimuisi, nepriekaištingas tepamąsias savybes ir 
apsaugą nuo dėvėjimosi. Atitinka karines normas, nustatytas daugiafunkciams 
automobiliniams tepalams ir daugiafunkciams tepalams, kurie yra atsparūs 
vandeniui.

Plastinis tepalas MOLY FORT MP GREASE 400g (24vnt.) 
Aukščiausio veiksmingumo specialus tepalas su ličio komplekso tirštikliu ir molib-
dendisulfidu (5%), skirtas labai didelėms smūginėms ir vibracijos apkrovoms atlaikyti. 
Rekomenduojama tepti įvairias jungtis, įvores, pirštus ir pakabos elementus. NLGI 2 
kietumo lygis. Darbinė temperatūra nuo –15 iki +120 oC. Labai atsparus išplovimui 
vandeniu. NLGI klasė: 2. SKF Emcor testas: DIN 51802. Vario korozijos Testas: ASTM 
D-4048. Vandens išplovimo testas (%) prie 80ŗC.p. ASTM D-1264

Plastinis tepalas MULTI PURPOSE 400g (24vnt./1dėž.) 
Universalus ličio komplekso didelės apkrovos tepalas (EP), sukurtas pramonin-
iams, statybos ir automobilių sektoriaus įrenginiams tepti. EP tepalo naudojimo 
temperatūros intervalas yra labai platus -20–180 C. Tepalas pasižymi labai 
geromis atsparumo vandeniui savybėmis ir apsauga nuo rūdijimo ir korozijos. 
Dėl ypatingo mechaninio stabilumo ir minkštos struktūros galimas labai geras 
išspaudimas. Konsistencijos klasė NLGI:2.

Plastinis tepalas SYNPOWER MULTI PURPOSE 
GREASE 400g (6vnt./1dėž.) 
Sintetinis ličio komplekso tepalas su EP priedais. Skirtas automibiliams, 
sunkvežimiams, sunkiajai technikai ir pramoniniams įrenginiams.
Įpatingai tinkai esant žemai temperatūrai.

Plastinis tepalas LITH NO 2-EP 400g (24vnt./1dėž.)
Universalus ličio didelės apkrovos tepalas (EP), sukurtas pramoniniams, statybos 
ir automobilių sektoriaus įrenginiams tepti. Valvoline Lithium No.2 – EP tepalo 
naudojimo temperatūros intervalas yra labai platus -25–140 C. Tepalas pasižymi 
labai geromis atsparumo vandeniui savybėmis ir apsauga nuo rūdijimo ir korozijos. 
Dėl ypatingo mechaninio stabilumo ir minkštos struktūros galimas labai geras 
išspaudimas. Konsistencijos klasė NLGI:2.

Plastinis tepalas WATER RESISTANT GREASE 400g 
(24vnt./1dėž.)
Plataus panaudojimo ličio/kalcio plastinis tepalas su specialiais priedais 
atlaikančiais aukšta slėgį (EP).

NLGI klasė: 2/3, SKF Emcor testas: pass DIN 51802, vario korozijos testas: pass 
ASTM D-4048, Vandens išplovimo testas (%) prie 80?C. 2.5, ASTM D-1264,
Atsparumas vandeniui: 0-90, DIN 51807
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