
XADO 1 STAGE TRANSMISSION TUBKA
Żel-rewitalizant XADO 1 Stage transmission. Innowacyjny produkt trzeciego
pokolenia rewitalizantów XADO, przeznaczony do remontu odnawiającego,
zabezpieczenia przed zużyciem i przedłużenia resursu węzłów i zespołów
mechanicznego  przeniesienia  napędu  auta  a  w  tym  zrobotyzowanych
skrzyń  biegów,  skrzyń  rozdzielczych  i  mechanizmów  różnicowych.
Wieloletnie  próby  w obszarze  tribologicznego  stosowania  rewitalizantów
XADO,  pozwoliły  skompilować  nowy  produkt  z  optymalną  wielkością
i koncentracją aktywowanych nanocząstek rewitalizanta. Poleca: Petrostar
Warszawa.

Nazwa:
XADO 1 STAGE TRANSMISSION REVITALIZANT - 27ML TUBKA

Sprzedawca:
Petrostar Warszawa

Dzięki  nowej technologii  aktywowania nanocząstek,  rewitalizant XADO 1
STAGE  Transmission  jest  katalizatorem  bardzo  szybkich  modyfikacji
z  samoregulacją  przyrostu  zużytych  powierzchni.  Zestaw  chroniony
patentami jaki przedłuża okres pracy Twojego auta i spowoduje bardziej
komfortową i lepszą jego eksploatację. Poleca: Petrostar Warszawa.

Korzyści:
- odnawia, zabezpiecza i utwardza powierzchnie tarcia,
-  formuje  na  powierzchniach  zebów  przekładni  zębatych  oraz  łożysk
metalowo ceramiczne pokrycie z unikalnymi wlaściwosciami,
- likwiduje wżery i zadrapania na powierzchniach roboczych,
- optymalizuje ślady współpracy w zazębieniach,
- obniza głośność i drgania węzłów,
- podwyższa dokładność zmiany przelożeń,
- poprawia prace synchronizatorów,
- przyczynia sie do oszczędności paliwa,
- chroni zespół w ekstremalnych przypadkach (np. awaryjny wyciek oleju),
- zabezpiecza optymalne warunki docierania nowego zespołu.

Stosowanie:
Wprowadzić zestaw przez wlew oleju (otwór miarki  oleju)  rozgrzanej  do
temperatury roboczej skrzyni przekładniowej.

Sprzedawca: Petrostar Warszawa

W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka


Opis producenta

Koncern Chemiczny XADO został założony w 1991 roku , specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych
technologii oszczędzania nośników energii oraz energii. W skład wchodzi centrum naukowo-badawcze „XADO
laboratories”, posiadające specjalistyczne laboratoria fizyko-chemiczne, chemiczne, tribologiczne oraz balistyczne.


