VITO GEAR MTF 75W-80
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To VITO GEEAR MTF 75W-80 είναι ένα συνθετικό λάδι που χρησιμοποιείται σε
χειροκίνητα κιβώτια μετάδοσης κίνησης που έχουν μεγάλα οχήματα (φορτηγά και
λεωφορεία) με συγχρονιζέ χειροκίνητα κιβώτια μετάδοσης.
Είναι σχεδιασμένο με συνθετικά βασικά λάδια και σε συνδυασμό με τα υψηλής
απόδοσης πρόσθετα που περιέχει, προσφέρει την δυνατότητα μακροχρόνιας
χρήσης έως και 300.000 Km.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
To VITO GEAR MTF 75W-80, προσφέρει:








Μεγάλα διαστήματα αλλαγής έως 300.000 Km συμβάλλοντας στην μείωση
του κόστους συντήρησης του στόλου.
Άριστη απόδοση που οφείλεται στα ειδικά χαρακτηριστικά του λιπαντικού
κατά της τριβής συμβάλοντας στον ομαλό συγχρονισμό των δίσκων και την
ομαλή εναλλαγή των ταχυτήτων.
Ο Υψηλός δείκτη ιξώδους του προσφέρει υψηλή προστασία κατά την
διάρκεια λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες.
Μεγάλη αντίσταση κατά της σκουριάς των μεταλλικών εξαρτημάτων.
Άριστη οξειδωτική σταθερότητα της βαλβολίνης.
Το χαμηλό σημείο ροής βοηθά στην γρήγορη κυκλοφορία του λιπαντικού σε
χαμηλές θερμοκρασίες παράγοντας σημαντικός κατά την εκκίνηση.
Τα πρόσθετα ΕΡ που περιέχει συμβάλουν στην προστασία από την φθορά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το VITO GEAR MTF 75W-80 είναι σχεδιασμένο για χρήση με μεγάλα διαστήματα
αλλαγής στα συγχρονιζέ χειροκίνητα κιβώτια μετάδοσης βαρέων οχημάτων
φορτηγών και λεωφορείων, περιλαμβανομένων και των αυτομάτων κιβωτίων των
μοντέλων ZF (AS Tronic Transmissions).
To VIGOR GEAR MTF 75W-80 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κιβώτια μετάδοσης σε
φορτηγά και λεωφορεία που απαιτούν την προδιαγραφή ZF TE ML 01 ή TE ML 02.
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το VITO GEAR MTF 75W-80 υπερκαλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές:
 API
GL-4
 US MILITARY
MIL-L-2105D
 ΜΑΝ
341 Type E3
 MAN
341 Z4
 DAF Oil for ZF transmissions
 DAF Oil for Eaton Transmissions
 ZF TE-ML 01L, 02L, 16K
 VOLVO 97305-89

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

Μέθοδοι

Βαθμός Ιξώδους κατά SAE

Τυπικές Τιμές
75W-80

Πυκνότητα @ 15°C, kg/lt

ASTM D4052

0.860

Κινηματικό Ιξώδες @ 40°C, mm2/s

ISO 3104

57

Κινηματικό Ιξώδες @ 100°C, mm2/s

ISO 3104

9.6

∆είκτης Ιξώδους

ISO 2909

150

Σημείο Ροής, °C

ISO 3016

-42

Σημείο Ανάφλεξης (COC), °C

ISO 2592

231

BROOKFIELD @-40°C, mPa.s
Χρώμα

134000
ISO 2049

1.5

Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του. Ουδεμία εγγύηση
παρέχεται σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Ο χρήστης οφείλει να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει
τα προϊόντα τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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