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Gear Protect
Descrição
Aditivo de alta pressão para protecção contra o desgaste segundo a mais recente tecnologia, adequado
para a utilização em caixas de velocidades manuais,
transmissões auxiliares e diferenciais. A caixa de velocidades funciona de forma mais suave e silenciosa,
sendo mais fácil mudar de velocidade. Alisa o perfil
dos dentes e aumenta a capacidade de carga. Acção
prolongada.

Características
- reduzem o atrito e o desgaste
- reduz a força necessária para fazer passagens de
caixa
- excelentes capacidades de funcionamento de
emergência
- aumenta a suavidade de funcionamento
- reduz os ruídos das engrenagens
- garante um funcionamento sem problemas da caixa
de velocidades

óleo para caixas de velocidades, usando o pequeno
tubo fornecido. Pode adicionar-se individualmente a
qualquer momento, especialmente aquando de cada
mudança de óleo ou reparação da caixa de velocidades. Nota: Não indicado para a utilização em motocicletas com embraiagens em banho de óleo.

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo
só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos
Base

Synthetische Additive,
Trägeröl / synthetic
additives/carrier oil

Índice de precipitação

grün

Densidade a 15°C

0,94 g/cm³
DIN 51757

Viscosidade a 40°C

80 mm²/s
DIN 51562

Ponto de inflamação

>180 °C
DIN ISO 2592

Ponto de fluidez

-25 °C
DIN ISO 3016

Côr / aspecto

grün / green

Odor

grün / charakteristisch /
characteristic

Forma

flüssig / liquid

Campos de utilização
Para caixas de velocidades manuais, transmissões
auxiliares e diferenciais de automóveis. Não se adequa à utilização em motocicletas, assim como em caixas de velocidades totalmente automáticas e diferencial autoblocante.

Utilização
O conteúdo do tubo (80 ml) é suficiente para 2 l de
óleo para caixas de velocidades. Antes de adicionar
este produto, é necessário retirar e eliminar de acordo com as normas a quantidade correspondente de
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