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APLICAŢII:
Producătorii de echipamente originale recomandă de obicei uleiuri CVT specifice pentru transmisiile lor. Prin echilibrarea cu 
atenție a uleiurilor de bază și a aditivilor avansați s-a obținut acest ulei care să îndeplinească cerințele producătorilor de CVT eu-
ropeni și japonezi. Acest produs nu poate fi utilizat în unele vehicule hibride care necesită uleiuri speciale.

CARACTERISTICI TIPICE:

AVANTAJE:
• Indice de vâscozitate natural ridicat.
• Punct de curgere scăzut.
• O foarte bună rezistenţă împotriva oxidării.
• Durată de viață lungă.

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile generale ale produselor noastre, în scopul de a lăsa clienții noștri să beneficieze de cele 
mai recente evoluții tehnice.

Test Unitate Rezultat mediu
Densitate la 15°C kg/m3 852
Vâscozitate la 40°C cSt 342
Vâscozitate la 100°C cSt 73.5
Index de vâscozitate 189
Punct de inflamabilitate COC °C 210
Vâscozitate dinamică la -40°C (Brookfield) mPas 10600

Ambalări disponibile:

ü 1 Litru 4 Litri 5 Litri 20 Litri 208 Litri

 TRANS MATIC-PLUS 
CVT
Acesta este un lubrifiant sintetic complet, care a fost proiectat pentru a fi utilizat în majoritatea cutiilor de viteze CVT. Este potrivit 
pentru transmisii variabile continuu, cu sisteme de curele din oțel sau lanț. Oferă o protecție excelentă împotriva uzurii și caracteristici 
de frecare stabile. Producatorii auto recomandă de obicei fluide CVT specifice pentru transmisiile lor.  Acest produs nu poate fi utilizat 
în unele vehicule hibride, necesitând fluide speciale.

TRANS MATIC-PLUS CVT îndeplinește următoarele specificații:

• AUDI: TL 52180
• Daihatsu Ammix CVT
• DODGE: NS-2/CVTF+4
• FORD: CVT23, CVT30, MERCON C
• GM: SATURN DEX-CVT
• HONDA: HCF-2, HMMF
• HYUNDAI: SP-CVT1, SP-III

• JEEP: NS-2/CVTF+4
• KIA: SP-CVT 1, SP-III
• MB: 236.20
• MINI: EZL799A
• BMW: 83220136376 / 
83220429159
• MITSUBISHI: CVTF-J1/SP-III

• NISSAN: NS-1,NS-2, NS-3
PUNCH: EZL799A
• SUBARU: Lineartronic CVTF
• SUZUKI: TC/NS-2/CVT Green 1
• TOYOTA: TC
• VW: G 052 180, G 052 516


