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 Zorlu koşullarda çalışan tüm kamyon ve kamyonetler için manuel şanzımanlarında kullanılan ve yakıt ekonomisi yapan 
şanzıman yağı. 

 Tranself NFJ 75W80, yağ değişim aralığı 300 000 km ye kadar ulaşan EATON şanzımanları için uygundur. 

 

Uluslararası onaylar   API GL-4+ 
 

Üretici onayları  JXX, TL4, NDX şanzımanlarında kullanımı RENAULT tarafından onaylıdır ve tavsiye edilir.  
 
 

 

 

Her tür iklimde rahat sürüş 
 
 
 
 
Ağır yükler altında çalışma 
 
 
 
 
Uzun ömür 
 

 Soğuk şartlardaki akışkanlığı sayesinde düşük sıcaklıklarda vites değişimlerini 
kolaylaştırır 

 Yüksek sıcaklıktaki viskozitesi sayesinde vites değişimlerinde ses oluşumunu 
engeller 

 Vites geçişlerini kolaylaştırıcı formülasyonu sayesinde dişli aşınmalarını önler 

 Aşırı basınç katkıları sayesinde ağır yükler altında çalışan dişlilerde aşınmayı 
önler 

 Aşınmaya  karşı üstün koruma sağlar, özellikle dişli kutusunun mekanik 
bölümlerinde 

 Oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar ve sıcaklık değişimlerine karşı 
dayanıklıdır 

 Kesme mukavemetine karşı yüksek dayanımı vardır 

 Paslanmaya ve korozyona karşı üstün koruma sağlar 

 Yeni formülasyonu sayesinde suya karşı daha az hassastır 


 

 
 TRANSELF TYPE B 90  

 

Metot Birim Değer 

Özgül ağırlık @ 15 °C ASTM D1298 - 884 

Viskozite @ 40 °C ASTM D445 mm
2
/s 47 

Viskozite @ 100 °C ASTM D445 mm
2
/s 8.5 

Viskozite İndeksi ASTM D2270  - 175 

Akma Noktası ASTM D97 °C -40 
Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. 

 Aşırı basınca dayanıklı yarı-sentetik manuel şanzıman yağı 

UYGULAMALAR 

PERFORMANSLAR 

AVANTAJLARI 

KARAKTERİSTİKLER 
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