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 377 מספר המוצר

  LS 90  פזרקס ןשמ
  שמן ממסרה לסרן אחורי בעל החלקה מוגבלת

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

  תיאור המוצר
', מסחריות קלות וכו, טנדרים, של כלי רכב פרטיים" יפואידייםה"המיועד לסיכת סרנים אחוריים , שמן ממסרה
   - ) LSD(הידוע באנגלית בכינויו , "דיפרנציאל החלקה מוגבלת"שבהן מותקן 

 "LIMITED SLIP DIFFERENTIAL."  
  
  

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

דבר המשתק את (, של אחד מהאופנים המניעים" סיבובו במקום"דיפרנציאל החלקה מוגבלת כזה מונע בעד 
הדיפרנציאל מורכב ממצמד רב דיסקתי שלו יש דיסקאות עם ). 'שלג וכו, חול רך, תנועת הרכב בתנאים של בוץ

הידועים , מן המיועד לדיפרנציאל זה יכיל תוספים המשפרים את מקדמי החיכוךחשוב מאד שהש". חומר חיכוך"
בפרט בעת שהרכב , או חריקה צורמנית/בכדי למנוע רעידה חזקה ו, "FRICTION MODIFIERS" -באנגלית כ

  .נוסע בפיתולי הכביש
  .מתאים גם לדיפרנציאל רגיל ללא החלקה מוגבלת LS 90השמן פזרקס 

  
  

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

  

  מפרט   תקן 

API  GL-5  

MIL  D 2105-L  

    

  
  

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

  

  נתון   תכונה 

 SAE  85W90צמיגות 
  15.5-18.5  )סנטיסטוקס( C °100צמיגות קינמטית ב 

   0.89  )ק"סמ/גרם( C °15משקל סגולי  ב 

  C °(  MIN  170(נקודת הבזקה 

  -C0 MAX  9נקודת נזילות 

  
  

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

 .מותאם לעבודה בעומסים גבוהים 
 .יציבות בחמצון טובה 
  .הגנה טובה על הסרן האחורי בתנאי עבודה קשים 
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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 
  
  

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

 . המוצר אינו מסווג כמסוכן 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . ימוש במוצרגיינה אישית בעת השימומלץ 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  
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
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


