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VatOil SynTrag TDL 75W-90

Aprašymas

„SynTrag TDL 75W-90“ yra universali visiškai sintetinė pavarų alyva. Jos sudėtyje yra aukštos kokybės sintetinė alyva ir specialūs EP 
priedais, užtikrinantys šias savybes: 

Nepriekaištingas atsparumas aukštoms temperatūroms
Labai stipri apsauga nuo dėvėjimosi, korozijos ir putojimo
Nedidelė liejimo temperatūra
Labai speciali apsauga nuo ypač didelio spaudimo poveikio
Plačiai naudojama

Naudojimas

„SynTrag TDL 75W-90“ skirta naudoti „Long Life“, jei tam pritaria OĮG. Šis gaminys skirtas keleivinių automobilių, pristatymui skirtų 
furgonų ir sunkiasvorių sunkvežimių rankinėms transmisijoms bei hipoidiniams diferencialams. „SynTrag TDL 75W-90“ taip pat 
vadinama „Total Drive Line“ alyva ir yra plačiai naudojama. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui. 

Specifikacijos

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l 0,871

Klampumas 40 °C, mm²/s 95,00

Klampumas 100 °C, mm²/s 17,70

Klampumo rodiklis 205

Pliūpsnio temperatūra COC, °C 198

Skystėjimo temperatūra, °C -45

Bendras bazės skaičius, mgKOH/g 1,4

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą 
dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo 
sąlygos taikomos visiems gaminimas. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminį pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta 
informacija gali keistis nepranešus.
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Pakuotės

50165
1 L bottle

50166
20 l skardinė

50167
60 l statinė

50168
210 l statinė
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