
Informace o produktu

Syntrans FE 75W
Převodový olej pro manuální převodovky

Popis
Castrol Syntrans FE 75W je plně syntetický převodový olej doporučovaný pro většinu konvenčních manuálních
převodovek (suchá spojka), kde je požadován olej klasifikace API GL-4. Je také schválen pro použití tam, kde je
předepsána specifikace Ford WSS-M2C200-D2. Vhodný pro vozy Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit a
Volvo C30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60 a XC70.

Výhody
Syntetická formulace s nízkou viskozitou nabízí potenciál úspory paliva s současně vynikající ochranu proti
opotřebení.
Výjimečná tekutost za nízkých teplot poskytuje ochranu ihned po nastartování a zlepšuje komfort řazení
převodových stupňů.
Vynikající třecí charakteristika prodlužuje životnost synchronů a zlepšuje komfort řazení.
Vysoká střihová stabilita zaručuje stálou výkonnost oleje po celou jeho životnost.
Excelentní vysokoteplotní stabilita udržuje čistotu převodovky a tím prodlužuje její životnost. 

Typická charakteristika

Název Metoda Jednotky Syntrans FE 75W

Viskozita, kinematická při 100 °C ASTM D445 mm²/s 6,3

Viskozita, Brookfield při -40 °C DIN 51398 mPa.s (cP) 10000

Viskozitní index ISO 2909 - 154

Viskozita, kinematická při 40 °C ASTM D445 mm²/s 32,2

Vzhled vizuální - světlý a jasný

Hustota při 15 °C DIN EN ISO 12185 g/ml 0,852

Bod vzplanutí, COC ISO 2592 °C 226

Pour Point ISO 3016 °C -51

Výkonnostní specifikace produktu
API GL-4
Ford WSS-M2C200-D2
MB-Approval 235.73
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Skladování
Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném
prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí
vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým
slunečním paprskům nebo mrazu.
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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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