
Informace o produktu

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Převodový olej pro manuální převodovky

Popis
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 je syntetický převodový olej s vylepšenými vysokotlakými přísadami (EP) v porovnání
s konvenčními převodovými oleji GL-4. Zároveň zabezpečuje výbornou kompatibilitu se synchrony, je schválen podle
normy VW 501 50 a je vhodný pro použití v manuálních převodovkách a nápravách, kde výrobce požaduje specifikaci
oleje API GL-4.

Výhody
Kombinace excelentních vysokotlakých aditiv s aditivy proti opotřebení vytváří kompatibilitu se synchrony a činí
tento olej ideální pro použití v manuálních převodovkách.
Lepší ochrana vede k prodloužení životnosti převodovky a její výkonnosti.
Excelentní řazení při nízkých teplotách zvyšující komfort při jízdě.
Výborná tekutost oleje při nízkých teplotách zlepšuje ochranu proti opotřebení již od nastartování a nabízí
potenciál úspory paliva.
Redukce tepla při provozu prodlužuje životnost oleje a součástek převodovky.
Vynikající tepelná stabilita zabezpečuje výjimečnou čistotu převodovky, což prodlužuje životnost nejen samotného
oleje ale i převodovky. 
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Typická charakteristika

Název Metoda Jednotky Syntrans Transaxle

Hustota při 15°C DIN EN ISO 12185 g/ml 0,866

Vzhled Visual - čirý a jasný

Kinematická viskozita při 40 °C ASTM D445 mm²/s 78

Kinematická viskozita při 100 °C ASTM D445 mm²/s 14,8

Viskozitní index ISO 2909 - 195

Bod tuhnutí DIN-ISO 3016 °C -54

Viskozita Brookfield při -40 °C DIN 51398 mPa.s (cP) < 50 000

Bod vzplanutí, COC DIN-ISO 2592 °C 210
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Výkonnostní specifikace produktu
API GL-4+
VW 501.50
*SAE Class according to J306 pre 1998
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Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat
změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek
může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu
použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním
vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.
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