
Termékadatok

Castrol Transmax Dual
speciális hajtóműolaj kettős kuplungos sebességváltókhoz

Termékleírás
A Smooth Drive Technology™ alkalmazásával gyártott Castrol Transmax Dual a kettős kuplungos sebességváltók
speciális követelményei alapján fejlesztett teljesen szintetikus hajtóműolaj. A Transmax Dual számos közismert gyártó,
így a Getrag/Ford, az Audi, a Volvo, a Mitsubishi és a Chrysler által első  feltöltésre használt és jóváhagyott valamint a
VW, a Seat és a Skoda modellekbe beépített 6 fokozatú kettős kuplungos váltókhoz is alkalmazható.  
A Smooth Drive Technology™ alkalmazásával gyártott Castrol Transmax Dual fokozott mértékű  védelmet nyújt és
hosszabb üzemidőn keresztül kifogástalan váltásokat tesz lehetővé.

Előnyök
Hosszú üzemidőn keresztül megőrzi súrlódási jellemzőit így a fokozatok közti váltások szinte vajszerűek
Fokozott mértékű  védelmet nyújt a kopással szemben így meghosszabbítja a váltó alkatrészeinek élettartamát.
Magas fokú öregedésállósággal és hőtűrő  képességgel rendelkezik.
Kiegyenlített súrlódási jellemzői lehetővé teszik a váltó és a tengelykapcsolók egyaránt kifogástalan működését.
Kiemelkedő  nyírási stabilitása a teljes szervizciklus során garantálja az olaj állandó viszkozitását.
A közúti tesztek igazolták a hajtóműolaj kivételes képességeit

 

Tipikus értékek

Név Mérési  e l járás Mértékegység Transmax  Dual

szín szemrevételezés - green

sűrűség 15 °C-on DIN EN ISO 12185 kg/m³ 838

kin. viszkozitás 100 °C-on ASTM D445 mm²/s 7.2

kin. viszkozitás 40 °C-on ASTM D445 mm²/s 35.5

viszkozitási index DIN ISO 2909 - 166

Brookfield viszkozitás -40 °C-on DIN 51398 mPa.s (cP) 7500

dermedéspont DIN-ISO 3016 °C -72

lobbanáspont (nyílttéri) ASTM D92 °C 230

Megfelel a VW G 052 182 jóváhagyás követelményeinek.
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Minősítések és jóváhagyások
VW G 052 529 (for Audi applications)
Recommended for use in:
Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch)
Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugeot using Getrag DCT
VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

Tárolási feltételek
Minden kiszerelést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a
hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévő  jelzések
elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző  napon, vagy 0
°C alatt tárolni.

Castrol Transmax Dual
28 Sep 2016
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk
pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelosséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos
laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját
használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék
biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági
adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a
termék jellegébol származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelosséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos
értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.
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