KAPALINY DO PŘEVODOVEK

KAPALINY DO AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK
SUNAMATIC ATF S168
Plně syntetická převodová kapalina, která může být použita pro všechny automatické převodovky, kde je předepsán Dexron II, III, Mercon, Mercon V, LV nebo SP.
SUNAMATIC ATF DEX VI
Sunamatic ATF D VI je výjimečná kapalina pro automatické převodovky! Byla speciálně
vyvinuta pro užití v nejnovějších automobilech s automatickou převodovkou. V porovnání ke kapalině Dexron® III, Sunamatic ATF DEX VI má dvojnásobnou životnost a nabízí
zvýšení výkonnosti pro starší i novější automatické převodovky.
SUNAMATIC ATF DEX III
Vysoce kvalitní kapalina určená do naprosté většiny automatických převodovek a posilovačů řízení osobních automobilů, dodávek a lehkých nákladních automobilů.
SUNAMATIC ATF 153
Kapalina pro automatické převodovky a servořízení, kde je předepsán Dexron II.
SUNAMATIC ATF +4®
Převodová kapalina, která je určena pro používání k plnění nebo doplnění do všech automatických převodovek v automobilech skupiny Chrysler, kde je standardně doporučeno ATF+4® nebo dle dřívějších verzí ATF+®, jako např. AFT+3®.
SUNAMATIC ATF 149
Kapalina pro automatické převodovky splňující normu GM 6137M.
SUNAMATIC ATF S167
Tato převodová kapalina je určena k používání ve všech automatických převodovkách, kde
jsou předepsány kapaliny typů: Dexron III-H, Mercon V nebo Allison C-4.

KAPALINY DO MECHANICKÝCH PŘEVODOVEK
GL-5
GEAR GL-5 HYPERFLOW SAE 75W90 a 75W140
Moderní plně syntetický celoroční převodový olej pro mechanické převody s hypoidním ozubením, pracující za střídání velmi vysokých a nízkých rychlostí a zatížení se zlepšenými
nízkoteplotními vlastnostmi.
GEAR GL-5 SUPERFLOW SAE 75W80 a SAE 75W90
Semi-syntetický hypoidní převodový olej k mazání v těžce zatěžovaných hypoidních převodových systémech pracujících ve velmi nízkých teplotách a kde se požadují speciální proti otěrové vlastnosti.
GEAR GL-5 XL 80W140
Hypoidní převodový olej k mazání v těžce zatěžovaných převodovkách, které vyžadují speciální proti otěrovou ochranu.
GEAR GL-5 LIMITED SLIP SAE 80W90, 85W90 a 85W140
Hypoidní převodový olej k použití v automobilech s vysoce namáhanými převodovými skupinami. Obsahuje LS aditiva pro mazání převodů (diferenciálů) s omezenou svorností.
GEAR GL-5 řada SAE 80W, 90, 80W90, 85W90 a 85W140
Hypoidní převodový olej s podílem syntetické složky pro použití ve velmi zatěžovaných převodovkách automobilů.
GL-4
GEAR GL-4 SUPERFLOW 75W90
Polosyntetický převodový olej pro mazání intenzivně zatěžovaných převodů v hypoidních
převodovkách pracujících, m.j. za velmi nízkých teplot, splňujících požadavek na vysokou
ochranu proti opotřebení.
Gear GL-4 SUPERFLOW LD 75W80
Semi-syntetický multigrádní převodový olej s přídavkem vysokotlakých EP aditiv. Mazání těžce zatěžovaných převodových systémů pracujících alternativně i za velmi vysokých
teplot. Umožňuje provoz s prodlouženými výměnnými intervaly.
GEAR GL-4 řada SAE 80W, 90, 140 a 80W90
Automobilní převodový olej, vhodný pro synchronizované převodovky a hypoidní pohony.
GL-1
GEAR GL-1 řada SAE 90, 140 a 80W90
Převodový olej bez jakýchkoliv aditiv pro auta. Vhodný pro málo zatěžované převodovky.
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