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Vi erbjuder varor och tjänster av rätt kvalité, till rätt pris 
och vid rätt tidpunkt. Vi tror att grundstenarna till våra långvariga 
kundrelationer ligger i en omfattande kompetens inom smörjmedel, 
lojalitet mot våra kunder och inte minst yrkesstolthet.

Industrin lägger årligen stora summor på maskiner och utrustning. 
För att utrustningen skall bli så lönsam som möjligt är det viktigt att 
den fungerar problemfritt. 
JJ Supply AB kan, med ett nära samarbete med ledande europeiska-
tillverkare, erbjuda produkter och lösningar som säkerställer en hög 
produktivitet samt en hög tillgänglighet.

www.j jsupply.se
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Brugarolas smörjmedel

Brugarolas är beläget i utkanten av Barcelona. De startade redan år 1885 och 
är ett av Europas största privatägda oljebolag, med över 3000 produkter i sitt 
sortiment. JJ Supply AB kan stoltsera med att vara ansvariga för distrubutionen 
av Brugarolas sortiment på den skandinaviska marknaden.

JJ Supply AB delar Brugarolas ledord:
Kvalitet, service och alltid nöjd kundgaranti!
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Produkt NLGI Basoljetyp Förtjockare
Temperatur-
område Användningsområde

G.A. N.850-00 00 Mineral Litium -25 ˚C - +120 ˚C Centralsmörjningsfett.

G.A. N.850 2 Mineral Litium -25 ˚C - +120 ˚C Universalfett för glidytor samt lager.

G.A. JET-70 2 Semi-Syntetiskt Litium-Kalcium -10 ˚C - +110 ˚C Entreprenad-Marina applikationer. Extremt vattenfast.

G.A. PLEX-2 ROJA 2 Mineral Litium-Komplex -20 ˚C - +150 ˚C Trycktåligt vattenfast universalfett för lager, m.m.

G. BESLUX SULPLEX 2/3 Azul 2/3 Mineral Kalcium-Komplex -30 ˚C - +180 ˚C Mycket trycktåligt samt vattenresistent.

G. BESLUX PLEX 778A 2 Syntetisk Litium -55 ˚C - +180 ˚C För låga temperaturer samt lager med hög hastighet.

G. BESLUX KOMPLEX HT-2/S 2 Syntetisk Polyurea -50 ˚C - +220 ˚C För långsamma lager med höga tryck.

G. BESLUX FLUOR H-2 2 Flourinerad PFPE -20 ˚C - +200 ˚C PTFE-fett för extrema miljöer som oxygen, syror, m.m. H1.

G. BESLUX FLUOR HT-2 2 Flourinerad PFPE -25 ˚C - +280 ˚C För extrema miljöer som oxygen, syror, ånga, m.m. H1.

G. BESLUX SULPLEX H-2 2 Mineral Kalciumsulfonat -15 ˚C - +180 ˚C Extremt trycktåligt EP-Fett för långsamma lager.

G. BESLUX PRESS MILL SX 2 Syntetisk Kalciumsulfonat -50 ˚C - +180 ˚C Lager för extremt hög belastning. H1.

G. BESLUX SULPLEX FG 2212 2 Kalciumsulfonat Syntetiskt -30 ˚C - +170 ˚C Lagerfett för hög belastning. H1.

G.A. BESSIL 25 2 Silikon Oorganisk -50 ˚C - +180 ˚C ACS-godkänt silikonfett. För kranar och ventiler, m.m H1.

G. BESLUX ANTISEIZE-PASTE 2 2 Mineral Oorganisk -15 ˚C - +1100 ˚C Kopparbaserat smörjfett för höga temperaturer.

G. BESLUX MARTIPASTE-08 2 Mineral Aluminium-Komplex -15 ˚C - +1110 ˚C EP-kopparfett för hydraul-hammare, m.m.

G.A. AUREA-1 1 Mineral Litium -20 ˚C - +125 ˚C EP-fett för bland annat vindkraftverk.

G.BESLUX ECOGREASE L-000 000 Mineral Ester -30 ˚C - +90 ˚C Biologiskt nedbrytbart för varierande miljöer.

G. BESLUX ECOGREASE M-2 HT 2 Mineral Ester -25 ˚C - +120 ˚C Biologiskt nedbrytbart för varierande miljöer.

G. BESLUX BESSIL EH-00 00 Silikon Oorganisk -35 ˚C - +200 ˚C ACS-godkänt silikonfett. För kranar, ventiler, m.m.

G. BESLUX BESSIL EH-000 000 Silikon Oorganisk -35 ˚C - +200 ˚C ACS-godkänt silikonfett. För kranar, ventiler, m.m.

G. BESLUX SULPLEX H-1/2 PLUS 1-2 Mineral Kalciumsulfonat -15 ˚C - +180 ˚C Extremt trycktåligt EP-Fett för långsamma lager.

Smörjfett

www.j jsupply.se
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Produkt ISO Basoljetyp
Temperatur-
område Användningsområde

EXTRA GEAR 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1500 Mineral -21 ˚C - +105 ˚C EP-växellådsolja.

BESLUX GEARSINT 68, 320, 460 Syntetisk -51 ˚C - +235 ˚C PAO-växellådsolja.

BESLUX GEARSYNT XP 150, 220, 320, 460, 680, 1000 Syntetisk -42 ˚C - +235 ˚C PAO-växellådsolja.

DENSOLINA TBM 32, 46, 68 Mineral -32 ˚C - +220 ˚ Turbinolja.

BESLUX GEARSYNT XP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 Syntetisk -40 ˚C - +225 ˚C PAO-växellådsolja med extra Anti-slitage.

BESLUX AIR-LUBE 68, 100, 150 Mineral -9 ˚C - +205 ˚C Kompressorolja för skruv och kolv.

BESLUX AIR-ATOX 32, 46, 68, 100, 150 Syntetisk -50 ˚C - +260 ˚C Kompressorolja för skruv och kolv. H1.

FLUID DRIVE HLP 32, 46, 68, 100, 150 Mineral -54 ˚C - +234 ˚C Hydraulolja för generell användning.

BESLUX DIVOL HV 32, 46, 68, 100 Mineral -42 ˚C - +262 ˚C Hydraulolja med högt viskositetsindex.

BESLUX DIVOLSINT ATOX 32, 46, 68 Syntetisk/PAO -46 ˚C - +230 ˚C Syntetisk hydraulolja. H1.

HIDROSECUR D 46, 68 Syntetisk Ester -21 ˚C - +100 ˚C Biologiskt nedbrytar samt brandsäker.

BESLUX LUDER 32, 68, 100, 150, 220 Mineral -23 ˚C - +238 ˚C Gejderolja.

DENSOLINA 16 ,32, 68, 100 Medicinsk Vitolja -11 ˚C - +108 ˚C Generell smörjning, släppmedel, 3H.

BESLUX HIDRO-ECO 46 Ester -42 ˚C - +262 ˚C Biologiskt nedbrytbar hydralolja

BESLUX RAMCA 100, 150, 220, 320, 4200 Syntetisk -12 ˚C - +212 ˚C Kedjeolja.

BESSIL 350, 10000  (vid 25 ºC, (cSt)) Silikon >300 ˚C Generell smörjning där silikonolja krävs.

BESTERM 22, 32 Syntetisk/Mineral -25 ˚C - +320 ˚C Värmeöverföringsolja

BESLUX FLUOR FLUID 3,4,5,6,7 Flourinerad -60 ˚C - +290 ˚C Special produkt för extrema förhållanden.

Oljor
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JJ Supply AB presenterar stolt våra egna formuleringar. 

Dessa aerosoler är framtagna i nära samarbete med våra 

kunder och är baserade på högkvalitativa basprodukter. 

Produkt Basprodukt
Temperatur 
område Färg Användningsområde

FG Synthetic Multilube With Teflon® Spray Syntetisk -46 ˚C - +245 ˚C Transparent Kedjor, glidytor, gångjärn, vagnar, m.m. H1.

FG Dry Silicone Spray Silikon -50 ˚C - +200 ˚C Transparent Transportband, glidytor, kolvar, m.m. H1.

FG Synthetic Grease Spray Kalciumsulfonat -45 ˚C - +240 ˚C Beige Kedjor, gejdrar, lager, leder. H1.

FG Extreme Sticky Spray Syntetisk -25 ˚C - +190 ˚C Transparent Gejdrar, utskjut, fuktiga miljöer. H1.

FG Clean Degreaser Spray Syntetisk/IPA -21 ˚C - +70 ˚C Transparent Avfettning av detaljer. Ger en ren yta. A1.

FG White Grease Spray Aluminiumkomplex -25 ˚C - +150 ˚C Vitt Gejdrar, leder, bussningar, m.m. H1.

FG Multilube Spray Syntetisk/Vitolja -19 ˚C - +135 ˚C Transparent Generell smörjning samt fuktutdrivande. H1.

FG Silicone Spray Silikon -35 ˚C - +190 ˚C Transparent Leder, lister, kuggar, m.m. H1.

Syntetisk PTFE Spray Syntetisk -50 ˚C - +255 ˚C Transparent Kedjor, glidytor, gångjärn, vagnar, m.m.

FG Stainless Cleaner Syntetisk blandning -5 ˚C - +65 ˚C Transparent
Rengöring av rostfria detaljer. Skyddar mot finger-

avtryck och ger en glänsande yta.

Kallgalv Propan/Butan +5 ˚C - +35 ˚C Grå Zink primer.

Trifow Mineral -53 ˚C - +246 ˚C Beige Kedjor, glidytor, gångjärn, vagnar, m.m. 

Super Lube® Multi-Purpose Spray Syntetisk -43 ˚C - +232 ˚C Transparent Kedjor, glidytor, gångjärn, vagnar, m.m. H1.

www.j jsupply.se

Aerosoler
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Metallbearbetning
Vi erbjuder ett fullständingt sortiment av metallbearbetningsvätskor.

Att välja rätt metallbearbetningsvätska är ett bra exempel på hur ett tillsynes litet val kan få 

stort genomslag på hela produktionen. Med rätt val av produkt, rätt tillsyn och rätt 

hantering hålls produktionen på en jämn och hög nivå, både kvalitets- och 

effektivitetsmässigt. Korrekt produktval ökar dessutom livslängden på verktyg vilket medför 

att antalet oplanerade driftstopp kan minimeras. Med rätt val av metallbearbetningsvätska 

går det även att optimera tidsåtgången i varje bearbetningssteg. Detta medför att den 

tekniska utnyttjandegraden kan maximeras vilket i sin tur medför att kostnaden per 

producerad detalj minskar. 

Med andra ord, genom att välja rätt metallbearbetningsvätska samt ha förståelse för hur 

dessa produkter fungerar och skall hanteras så kan både tid och pengar sparas!
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Smörjutrustning

4-Backsmunstycke
För fettutrustning.

SAFELOCK 4-Backsmunstycke
Låsbart munstycke.

Mato GmbH är en tysk tillverkare som har lång erfarenhet av smörjutrustning. 

För att hantera smörjmedel på ett tillförlitligt, säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt 

kan JJ Supply AB erbjuda MATOs sortiment av smörjningenheter. 

Produkterna för hantering av smörjfetter, smörj- och hydraulolja kan kompletteras för att 

även hantera bränslen, Adblue, glykoler m.m.

Enhands fettspruta
För Lubeshuttle samt standardpatroner.

Tvåhands fettspruta
För Lubeshuttle samt standardpatroner.

Batteridriven fettspruta 14,4 V
För Lubeshuttle samt standardpatroner.

www.j jsupply.se
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Kontakta oss för konsultation så kan vi hjälpa till med en applikation som passar er behov bäst. 
Utöver dessa så finns det även tillbehör så som borstar och liknande för specialapplikationer.

Automatsmörjning
Beslux Lube är automatisk smörjning som efter installation smörjer efter tidsintervall.

Fördelar med automatisk smörjning med Beslux Lube:

Beslux Lube-smörjare ersätter den kostsamma manuella smörjningen. Detta sparar inte 

bara tid, utan förhindrar också otillräcklig eller översmörjning, vilket säkerställer att 

tillräcklig mängd smörjmedel når smörjstället. Kostnaderna kan därmed reduceras med 

upp till 30 %. Deras flexibla och användarvänliga smörjlösningar används inom nästan 

alla underhållsområden i alla branscher över hela världen.

Beslux Lube-systemen kan fyllas och levereras med nästan alla typer av smörjmedel.
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I arbetet med kemiska vätskor är det i princip omöjligt att helt undkomma läckage och spill. 
Hur spillet hanteras är däremot helt avgörande för arbetssäkerheten, miljön och 
effektiviteten på arbetsplatsen.
Olja, diesel, bensin, syror, lut, lösningsmedel eller vatten. Oavsett vätska så hittar du rätt 
produkt för att hantera spill och missöden hos JJ Supply AB.

Absorbenter

www.j jsupply.se

Universal Rulle: Absorberar alla typer av vätskor så som olja, vatten, glykol och syror.
Finns som 40cm bred samt 80cm bred.
Rullen är perforerad för att underlätta handhavandet.
Längd 40m.

Universal Ark: Absorberar alla typer av vätskor så som olja, vatten, glykol och syror.
Storlek 40cm x 50cm.
Arken är perforerade för att underlätta handhavandet.
Antal ark per förpackning 100st.

Oil-Only Rulle: Absorberar alla typer oljor. Flyter på vatten utan att absorbera vattnet.
Finns som 40cm bred samt 80cm bred.
Rullen är perforerad för att underlätta handhavandet.
Längd 40m.

Oil-Only Ark: Absorberar alla typer oljor. Flyter på vatten utan att absorbera vattnet.
Storlek 40cm x 50cm.
Arken är perforerade för att underlätta handhavandet.
Antal ark per förpackning 100st.
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JJ Supply AB är en komplett smörjmedelsleverantör och vi levererar mycket mer än bara 
industrirelaterade smörjmedel. Hör gärna av er för ytterligare information.

Omfattande sortiment
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Universal Rulle: Absorberar alla typer av vätskor så som olja, vatten, glykol och syror.
Finns som 40cm bred samt 80cm bred.
Rullen är perforerad för att underlätta handhavandet.
Längd 40m.

Universal Ark: Absorberar alla typer av vätskor så som olja, vatten, glykol och syror.
Storlek 40cm x 50cm.
Arken är perforerade för att underlätta handhavandet.
Antal ark per förpackning 100st.

Oil-Only Rulle: Absorberar alla typer oljor. Flyter på vatten utan att absorbera vattnet.
Finns som 40cm bred samt 80cm bred.
Rullen är perforerad för att underlätta handhavandet.
Längd 40m.

Oil-Only Ark: Absorberar alla typer oljor. Flyter på vatten utan att absorbera vattnet.
Storlek 40cm x 50cm.
Arken är perforerade för att underlätta handhavandet.
Antal ark per förpackning 100st.



JJ Supply AB
info@jjsupply.se
0708-44 34 79

Organisationsnummer: 559048-9141
Säte: Landvetter

Godkänd för F-skatt
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