Statoil Syntomatic
Zastosowanie

Charakterystyka

Syntomatic przeznaczony jest do u ytku we wszelkiego
rodzaju przekładniach automatycznych i r cznych, które
wymagaj u ycia oleju ATF.
Szczególnie zalecany jest do pracy w ci kich przekładniach
pracuj cych w wysokich temperaturach przy wydłu onych
okresach wymiany oleju, gdzie zwykły olej ATF jest
niewystarczaj cy. Mo na go tak e u ywa w systemach
hydraulicznych i sterowania moc .

Syntomatic jest w pełni syntetycznym olejem ATF
zapewniaj cym bezawaryjn prac . Wła ciwo ci
techniczne Syntomatica wykraczaj daleko poza
typowe rodki smarne typy ATF. Ni sza lepko
w niskich temperaturach i wy sza w wysokich
temperaturach zapewnia doskonał prac
w szerokim zakresie temperatur. Wysoka
odporno na utlenianie daje olejowi odporno
i zdolno do pracy w bardzo wysokich
temperaturach (do +150°C). Testy wykazały brak
wytr conych osadów w skrzyniach, co prowadzi do
długotrwałej bezawaryjnej pracy.

Zalety
Stosuj c Syntomatic – całkowicie syntetyczny produkt
o doskonałej jako ci mo na dzi ki niemu wyeliminowa
przestoje i awarie spowodowane olejem.
Typowe parametry

g sto 15°C
lepko w 40°C
lepko w 100°C
wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu COC

Metody
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 92

Jednostki
kg/m³
mm²/s
mm²/s
°C
°C

Warto ci
842
52
8.6
142
-57
230

Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.

-

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty
Voith G 607, Voith G 1363, Volvo 97331, ZF TE-ML 14.
Poziom jako ci: Allison C-4, GM Dexron IID, MB 236.7, Renk, Scania GAV, Hemek, API GL-4.
FZG load stage >12
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

