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TRANSELF NFJ 75W-80

Mасло базирано на синтетична технология за силно натоварени ръчни скоростни кутии.

Механични скоростни
кутии за леки автомобили

 Масло адаптирано за RENAULT превозни средства оборудвани с « J »
поколение, TL4 и NDX скоростни кутии като Twingo, Clio, Modus, Megane (с
изкл. на Megane/Scenic II PK4), Laguna (с изкл. на 2,2DT, dci и V6 двигатели),
Espace (2,0 и 1,9 dti) както и моделите Kangoo.

 Като цяло това масло отговаря на изискванията на механичните скоростни
кутии на леки автомобили и ванове, които са оборудвани с медни
пръстени(единична или мултиконус форма).

API GL4+

ОДОБРЕНО ОТ RENAULT

 Отговаря на международната API GL4+ спецификация.
 Официално одобрено и препоръчано от RENAULT за скоростни кутии JXX,

TL4 и NDX.

Лесно шофиране при
всякакво време

Опериране при тежки
натоварвания

Удължен живот на
скоростната кутия

 Подобрява смяната на скоростите при ниски температури, благодарение на
добрите си свойства на течливост при студено време.

 Избягва проблемите с шума при смяната на предавките, благодарение на
добрите си качества против напрежение вследствие на напречен натиск и
осигурява стабилен вискозитет при високи температури.

 Предотвратява трудното превключване на предавките и от счупване,
благодарение на специално разработената си формула.

 Осигурява добра защита на зъбците на скоростите дори при високо
натоварване, благодарение на изключителните си качества против натиск.

 Поддържа добра смяна на предавките през целия период на експлоатация
на скоростната кутия, благодарение на изключителните си качества против
триене.

 Засилва защитата против износване, особено що се отнася до механичните
части на скоростната кутия.

 Отлична термална стабилност и устойчивост на оксидация.
 Много висока устойчивост на напречен натиск.
 Изключителна противокорозионна способност.
 Усъвършенствана формула по-малко чувствителна към водата.

Стойностите в таблицата са типични дадени като индикация

Употреба

Спецификации

Предимства за клиента

Характеристики

Мрни единици Степен 75W-80
Плътност при 15 °C --- 0.884
Кинематичен вискозитет при 40°C mm2/s 47
Кинематичен вискозитет при 100 °C mm2/s 8.5
Вискозитетен индекс --- 175
Точка на течливост °C -40


