Date despre produs

Castrol Syntrans V FE 75W-80
Fluid pentru transmisie manuală - transaxială - care asigură economia de carburant

Descriere
Castrol Syntrans V FE 75W-80 este un ulei pentru cutie de viteze complet sintetic 75W-80, proiectat pentru a oferi o
performanță îmbunătățită a standardelor EP în comparație cu un fluid convențional GL-4, în combinație cu
compatibilitatea sincronizatorului și beneficiile privind eficiența combustibilului. Este potrivit pentru a fi utilizat
în transmisii manuale transaxiale , cutii de transfer și axe finale unde este specificat folosirea unui lubrifiant cu norma
API GL-4. Recomandat de Castrol pentru toate transmisiile manuale cu 5 și 6 trepte de viteză ale modelelor
Volkswagen, Audi, Seat și Skoda.

Avantaje
Vâscozitatea scăzută combinată cu o excelentă protecție anti-uzură / EP garantează beneficii pentru economia de
combustibil prin folosirea în cele mai severe aplicații transaxiale.
Proprietățile foarte bune ale curgerii la rece asigură o protecție sporită la pornire și îmbunătățește calitatea
schimbării treptei de viteză.
Caracteristicile de fricțiune excelente prelungesc durata de viață a sincronizatorului și îmbunătățesc confortul
schimbării treptei de viteză.
Stabilitatea ridicată la forfecare menține performanța pe întreaga durată de viață a lubrifiantului.
Stabilitatea excelentă la temperaturi ridicate menține curățarea transmisiei, prelungind durata de viață a
transmisiei și a lubrifiantului.

Caracteristici tipice
Nume

Metoda

Unitate de masura

Syntrans V FE 75W-80

Densitate @ 15C

DIN EN ISO 12185

g/ml

0.860

Viscozitate cinematică 40C

ASTM D445

mm²/s

40

Viscozitate cinematică 100C

ASTM D445

mm²/s

8.1

Indice de viscozitate

DIN ISO 2909

None

151

Viscozitate, Brookfield @ -40C (75W)

DIN 51398

mPa.s (cP)

14000

Punct de congelare

ISO 3016

°C

- 60

Punct de inflamabilitate, COC

DIN-ISO 2592

°C

220
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Performantele cerute produsului
API GL-4+
Audi TL 52532

Stocare
Toate ambalajele trebuie depozitate in spații acoperite. În cazul in care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiele
trebuie așezate în poziție orizontală pentru a evita posibila impurificare cu apa și deteriorarea marcajelor. Produsele nu
trebuie depozitate la temperaturi peste 60 ° C, expuse la soare sau la ingheț.
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Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparirii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct
sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt
oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea
utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte
legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele nostre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea
informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu îsi asuma nicio
responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau
datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre
standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.
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