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 3295 מספר המוצר

 TX   80W-140פזבו 
 שמן ממסרה לסרן אחורי

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

 תיאור המוצר
  מכיל  TXפזבו . וידים בבלמים טבוליםנוזל ממסרה המיועד לשימוש בסרנים אחוריים של טרקטורים המצ

חבילת תוספים חדישה המקנה לשמן תכונות חיוניות הדרושות לסיכה החומרים המיוחדים המשמשים 
וחיכוך מבוקר למניעת , אל שחק,  בעל תכונות מצוינות של עמידות בחמצון TXפזבו . בממסרות של סרנים

 .חריקות צורמניות במערכת בלמים טבולים
 
 

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

 תוכנן לשמש בממסרות של סרן אחורי של טרקטורים וציוד לעבודות עפר המצוידות TX   80W-140פזבן 
 .בבלמים טבולים

 
 

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

 
 תקן  מפרט 
API GL-4 

CASE MS 1317 
  

 
 

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

 
 נתון  תכונה 

SAE 80W-140 
 CST 24-32.5 100צמיגות קינמטית ב 

 0.89 ק"לסמ. גרם15משקל סגולי ב 
 -MAX 27נקודת נזילות 

TBN 8 
 
 

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

 .מונע חריקות ורעשים, מותאם לבלמים טבולים 
 .מותאם לעבודה בעומסים גבוהים 
 יציבות בחמצון ועמידות תרמית גבוה 

 
 

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



 08/02/2011 :  מ              תאריך עדכון אחרון "בע             פז שמנים וכימיקלים 3295:                מספר מוצר2 מתוך 2 עמוד
      00.000.3295.PDS                              

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ואיכות הסביבהבטיחות

 . מסוכןחומר המוצר אינו מסווג כ 
 .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 (העזר בדף בטיחות המוצר 
 . חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבהמוצר משומש /סילוק המוצר 
 . רד להגנת הסביבהי המש" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 

 
 

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

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

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


