
Informace o produktu

Syntrax Long Life 75W-90
Olej pro nápravy a diferenciály

Popis
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 je plně syntetický převodový olej pro nápravy a koncové převody. Jedná se o prémiový
produkt Castrol pro nápravy užitkových a nákladních automobilů.

Použití
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 je schválen dle normy MAN 342 Typ S1, což ho činí vhodným do zadních náprav vozů
MAN s potenciálem prodloužení výměnného intervalu dle doporučení výrobce vozu. Mezi další jeho četná schválení patří
norma Scania STO 1:0 a celá řada norem ZF. Castrol Syntrax Longlife 75W-90 je speciálně navržen pro vozy BMW, které
jsou vybaveny běžnými diferenciály.
 
Pro správnou aplikaci prosím nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho vozu nebo zařízení.

Výhody
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 nabízí následující výhody:

Úspora paliva a snížení emisí díky vyváženým viskozitním a frikčním charakteristikám,
vynikající čerpatelnost za nízkých teplot zajišťuje optimální ochranu při startování za všech podmínek,
excelentní termální a oxidační stabilita poskytuje vyšší stupeň čistoty diferenciálu a koncových převodů, což
umožňuje prodloužené výměnné a servisní intervaly,
optimální ochrana vůči opotřebení a odolnost vůči extrémním tlakům za všech okolních teplot a zatížení,
vysoká schopnost redukce teploty a vynikající střihová stabilita zajišťují výkonnost koncového převodu a prodlužují
životnost součástek.

Typická charakteristika

Název Metoda Jednotky Syntrax Long Life 75W-90

Hustota při 15 °C ASTM D1298 g/ml 0,858

Vzhled Vizuální - čirý a jasný

Kinematická viskozita při 100 °C ASTM D445 mm²/s 15,4

Viskozitní index ASTM D2270-93 - 161

Viskozita Brookfield při -40 °C ASTM D2983 mPa.s (cP) 50400

Bod tuhnutí ASTM D97 °C -57

Bod vzplanutí (COC) ASTM D92 °C 224

Kinematická viskozita při 40 °C ASTM D445 mm²/s 101
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Výkonnostní specifikace produktu
API GL-5
MAN 342 Typ S1
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05A,12B,17B,19C,21A
BMW (Non LS Rear Axles)
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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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