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 1444 מספר המוצר

 75W/90 פז סינט גיר
 שמן ממסרה בטכנולוגיה סינתטית

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

 תיאור המוצר
 .לממסרות של רכב, עם תכונות לחץ מוגבר, קוסינתטי בחל, פז סינט גיר הוא שמן ממסרה רב דרגתי

השמן מבוסס על חבילת תוספים מתקדמת המקנה לשמן יציבות בגזירה והגנה בתחום רחב של טמפרטורות 
י הרשויות להגנת איכות "כפי שנדרש כיום ע, חבילת התוספים מכילה ריכוז נמוך של כלור. ובתנאי עומס קשים

 .הסביבה
 

ובכל תנאי פעולה כולל , נות מיוחדים של זרימה טובה בשלב התנעה בסביבה קרהלשמן פז סינט גיר יתרו
 .נסיעה במהירויות גבוהות ולמרחקים ארוכים

 
במקרה זה לא ניתן .  שבה קיים כבר שמן מינרליהניתן להוסיפו בממסר. פז סינט גיר תואם עם שמנים מינרליים

 .שופריםיהיה להפיק את מלוא התועלת מהביצועים והתכונות המ
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 שימושים אופייניים

 שעבורן נדרש סיווג אחד, סרנים ותיבות העברה, השימוש בשמן פז סינט גיר מומלץ לכל תיבות הילוכים ידניות 
 .GL-5:  המאל

 :SAEפז סינט גיר מתאים לממסרות שבהן נדרשת צמיגות לפי 
75W ,80W ,85W ,75  וכן צרופים של רב דרגתיות כמו -90וW/90 , 80W/9085 -וW/90. 
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 )אישורים הרשומים בטבלה /תקנים/המוצר מתאים למפרטים( אישורים/מפרטים

 
 מפרט  תקן 
API GL-5 
MIL L-2105D 
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 תתכונות אופייניו

 
 נתון  תכונה 

    SAE 75W/90צמיגות 
 100°c,     cSt   14.5 -צמיגות קינמטית  ב

 c MAX -39° נזילותנקודת 
 C150 0.875 -משקל סגולי ב

 C400-) CP (MAX 150,000צמיגות ברוקפילד 
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 יתרונות מוצר
 . חום או קור-הגנה מעולה על חלקי הממסרה בתנאי טמפרטורה קיצוניים  
 .בטמפרטורות גבוהות, הפחתת רעש 
 ).דבר התורם לחסכון בדלק ולהקטנת זיהום אויר(המתבטאת בהפחתת החיכוך , יעילות משופרת 
 ).למרבית סוגי הממסרות(תחום צמיגויות רחב מאפשר שימוש מגוון בשמן ממסרה אחיד  
 .תאימות לסינכרונים 
 .שילוב הילוכים קל בתנאי קור 
 . לשמירת איכות הסביבה-תכולת כלור נמוכה  
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 אחסון

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

 . המוצר אינו מסווג כמסוכן 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, 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 ( בטיחות המוצרהעזר בדף 
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 הערה

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

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


