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 1177 מספר המוצר

 75W/80W פז טרנס
 שמן בתערובת סינתטית לממסרות ידניות

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תיאור המוצר
  . מסחרילממסרות של רכב, תכונות לחץ מוגברסינתטי  עם  רב דרגתי, פז טרנס הוא שמן ממסרה

השמן מבוסס על חבילת תוספים מתקדמת המקנה לשמן יציבות בגזירה והגנה בתחום רחב של טמפרטורות 
 . ובתנאי עומס קשים

 
וגם בכל תנאי פעולה כולל , לשמן פז טרנס  יתרונות מיוחדים של זרימה טובה בשלב של התנעה בסביבה קרה

 .ות גבוהות ולמרחקים ארוכיםנסיעה במהירוי
 

במקרה זה לא ניתן . ניתן להוסיפו בממסרת שבה קיים כבר שמן מינרלי. פז טרנס תואם עם שמנים מינרליים
 .יהיה להפיק את מלוא התועלת מהביצועים והתכונות המשופרים

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 שימושים אופייניים

 . עם אינטרדרZF בעיקר לממסרות אירופאיות כמו השימוש בשמן פז טרנס  מומלץ
 .מתאים לשימוש ברכב כבד הפועל בעומסים כבדים

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 )אישורים הרשומים בטבלה /תקנים/המוצר מתאים למפרטים( אישורים/מפרטים

 
 מפרט  תקן 
ZF  TE-ML-02D 

MAN  341 Z-3 
API GL-4 

VOLVO 97305 
EATON S 300,000 km or 2 years 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 תכונות אופייניות

 
 נתון  תכונה 

 SAE   75W/80 צמיגות
 100°c  .   cSt 8-11-צמיגות קינמטית ב

 c   228°, נקודת הבזקה
 ºc20  0.875 -צפיפות ב

 C400- 35,000-רוקפילד בב
     

 
    
    

 



 02/09/2008 :  מ              תאריך עדכון אחרון "               פז שמנים וכימיקלים בע1177:               מספר מוצר2 מתוך 2 עמוד
      00.000.1177.PDS                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 יתרונות מוצר

 .שילוב הילוכים קל בתנאי קור 
 .מפני שחיקה בגלגלי שיניים ומיסביםהגנה מעולה על חלקי הממסרה  
 .יציבות ועמידות בחימצון 
 .חיסכון בדלק הודות לנזילות מעולה 
 .הגנה נגד חלודה וקורוזיה של נחושת ונתכיה 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 אחסון

 . מי גשםיש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או  
 .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג .רצוי תחת גג במקום יבש 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 בטיחות

 . המוצר אינו מסווג כמסוכן 
 .מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותהאין המוצר , כמרבית מוצרי הסיכה 
 . גיינה אישית בעת השימוש במוצרי מומלץ לשמור על ה 
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS (העזר בדף בטיחות המוצר 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
ול להיות מושפע משינויים שלאחר ל על"אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


