
 
 

 X-1R – ALEARGA CU CEL MAI BUN ! 
 
 Nu stii ce inseamna X-1R? 

 Nu ai o imagine clara despre cele mai 

importante diferente dintre gama de produse  

X-1R si celelalte de pe piata? 

 Te-ai intrebat macar o data care ar fi avantajele 

folosirii acestei game de produse? 

 
 
 

Mai jos vei gasi cateva detalii.  
 

Asupra unora nu voi mai reveni in urmatoarele articole. 
 
Tratamentul X-1R pentru motor, piatra de temelie a gamei de produse, a fost creata 

special pentru reducerea frictiunii si uzurii. Este singurul produs de acest fel despre 
care s-a dovedit stiintific si statistic ca indeplineste toate promisiunile de pe 
eticheta – intr-adevar functioneaza! 
 

Tehnologia produselor X-1R se bazeaza pe cercetari stiintifice reale si pe numeroase 
parteneriate cu industria de autosport/raliuri, acestea fiind utilizate in diverse domenii precum: 
camioane,  vapoare,  aparate de aviatie, industrie, utilaje de exploatare in conditii extreme - 
ciment, piatra, carbune etc. De asemenea, s-au obtinut rezultate exceptionale, in conditii de 
temperaruri extrem de joase – experimentele fiind efectuate in Siberia. 
 

X-1R Corporation este singurul producator de lubrifianti care a fost introdus in 
Space Foundation/NASA Space Technology Hall of Fame. Nici o alta tehnologie de lubrifiere nu a 
mai fost acreditata in mod exclusiv  cu „Certified Space Technology”.  

In anii ’90, NASA a descoperit o grava problema cu sistemul original de lubrifiere pentru  
transportorul mobil de lansatoare de rachete, un set de şenile aflate in miscare si transportând 
555 tone.  
 



 
 

In anul 1994, NASA a solicitat ajutorul X-1R Corporation, fiind constienti de succesul 
enorm al produselor X-1R, succes obtinut in industria autosport, prin reducerea frictiunii si 
datorita cresterii puterii pentru automobilele de top. 
 

X-1R Corporation a fructificat aceasta sansa oferita prin producerea unui lubrifiant nou,  
imbunatatit special pentru NASA, care a economisit milioane de dolari. Lubrifiantul creat de X-
1R a fost testat direct pe crawler (masinarii pe şenile) si a actionat perfect. 

Formula X-1R, având calitati de lubrifiere superioare, este biodegradabila si are o 
durata de rezistenta semnificativ imbunatatita fata de lubrifiantii anteriori utilizati de NASA. 
 

In anul 1996, Sun Coast (X-1R Corporation) a descoperit ca exista o piata de desfacere 
pentru lubrifiantii performanti pentru uz industrial.  

Pe baza cercetarilor efectuate in continuare, X-1R Corporation a dezvoltat o formula de 
baza ce se gaseste in aceste produse, ducând la crearea a trei produse:   
 Train Track Lubricant - utilizat de sistemul companiei cailor ferate din Florida in 

rezolvarea problemelor de uzura;  
 Penetrating Spray Lube - utilizat pentru prevenirea ruginei,  desfacerea piulitelor ruginite 

etc.;  
 Biodegradable Hydraulic Fluid - utilizat pentru diferite aplicatii la frânele hidraulice.  

 
Succesul avut cu aceste trei produse a condus la dezvoltarea unuia nou: X-1R Super Gun 

Cleaner and Lubricant.  
 

X-1R Corporation sponsorizeaza automobilele de autosport, inclusiv NASCAR.  
 

 
Sloganul companiei este: X-1R – ALEARGA CU CEL MAI BUN ! 
 
 

Pe 20 iulie 2007 a avut loc la Brasov lansarea brandului american X-1R in Romania.   
 
X-1R este singura gama mondiala de produse antiuzura cu tehnologie spatiala certificata NASA.  

 
X-1R CORPORATION si-a creat reputatia globala de inovator in domeniul tehnologiilor 

avansate de lubrifiere. Filozofia sa originara este cea de cercetare continua.  



 
 

Dupa evaluarea cu ajutorul noilor tehnologii, X-1R Corporation promoveaza o durata de 
viata mai lunga a motoarelor, utilajelor si echipamentelor, si, in egala masura, protejeaza mediul 
inconjurator.  

Clientii din Romania au posibilitatea ca prin utilizarea gamei avansate X-1R sa elimine 
efectele nedorite cauzate de uzura. 
 
 
 
 

Tratamentul pentru motor  
(X-1R Engine Treatment Concentrate)  
 

Trateaza peretii cilindrilor, cuzinetii, camele si ghidajele supapelor. Creaza o legatura 
moleculara cu metalele feroase, ceea ce duce la o reducere considerabila a frictiunii si uzurii.  
X-1R protejeaza de asemenea impotriva contactului dur metal pe metal, care apare, de obicei, 
in timpul pornirii „la rece”.  
 
Avantaje:  
 Creste durata de viata a motorului  

 Mareste puterea motorului 

 Imbunatateste consumul de combustibil  

 Imbunatateste performantele totale  

 Protejeaza  in timpul pornirii la rece  

 Reduce considerabil frictiunea 

 Reduce temperatura de exploatare 

 Reduce zgomotele si vibratiile motorului  

 Protejeaza suprafetele metalice impotriva eroziunii in cazul pierderii lubrifierii 

 
Este compatibil cu toate uleiurilor minerale, semi-sintetice si sintetice. 

 
Mod de utilizare: X-1R poate fi utilizat pentru motoare pe benzina, motorina sau gaz propan.  
 
Tratament: In functie de gradul de uzura, intre 5-10% din capacitatea baii de ulei. La al 
doilea schimb se injumatateste doza. 
 
Ambalaj: 473 ml(16oz), 1,892 litri (64oz) si 4 litri. 



 
 

Redu uzura si prelungeste durata de viata a autovehiculului si a 
echipamentelor utilizand produsele X-1R! 

 
 
 
 
Gama de produse contine: 

 
 tratamente concentrate pentru motoare noi si uzate, transmisii, servodirectii, diferentiale 
 aditivi motorina 
 aditivi benzina 
 vaselina 
 stabilizatori de ulei 
 lubrifianti degripanti 
 protector unelte pneumatice 

 
 
Paseste in noua era a tehnologiei spatiale oferind autovehiculelor si echipamentelor, 
Formula X-1R! 
 

Iti multumesc pentru rabdarea de a citi pana aici si te invit sa comentezi si sa te inscrii 
pentru a primi gratuit ghidul de utilizarea produselor X-1R 
 

Imi este foarte utila parerea ta despre aceasta gama de produse.  
 

Daca ai auzit de ea, daca ai folosit sau o folosesti si in prezent, te rog sa-mi spui ce crezi 
ca merita sa auda si altii. 
 

Daca nu ai auzit pana acum despre aceasta gama de produse, te rog sa-mi spui ce 
parere ai in urma descrierii de mai sus. 
 
Multumesc! 
 
GG FILIP 
 

P.S. In curand va urma un articol cu cateva detalii relevante despre alt produs.  


