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 Renault P, J, NDX, TL4 serisi şanzımanlarda kullanımı uygundur.   

 TRANSELF NFP 75W-80, soğuk havalarda kolay vites değiştirme özelliği ayrıca sıcak havalarda da üstün performansı ile şanzımanların 
ömrünü uzatır.   
 

 

Uluslararası şartnameler   API GL-4+ 
 

Üretici onayları  PXX, JXX, NDX, TL4 dişli kutuları için RENAULT tarafından onaylanmıştır. 
Nissan P dişli kutuları 
 

 
 

 

 

Bütün hava koşullarında kolay sürüş 

 

 

Ağır yükler altında performansını koruma 
 
 
 
 
Uzun dişli kutusu ömrü  
 
 
 

Senkron parçalar için üstün koruma. 
Kayma gerilmelerine karşı olağanüstü koruma. 
Aşırı basınç ve aşınma önleme özellikleri sayesinde en zorlu koşullarda dişlilerin kolayca     
çalışmasını sağlar.  
Rakipsiz termal performansı ile çok ağır yükler altında ve yüksek sıcaklıklarda bile 
performansını korur. 
Her türlü kullanım koşullarında yeterli senkronizasyonu sağlar. 
Yüksek viskozite indeksi ve düşük akma noktası sayesinde her sıcaklıkta mükemmel 
yağlama yapar.  
Pasa karşı olağanüstü koruma ve antikorozyon özellikleri. 
Köpüğe karşı üstün koruma. 
Contalarla uyum. 


 

 
TRANSELF NFP 75W-80  

 

Metot Birim Değer 

Özgül ağırlık @ 15 °C ASTM D1298 - 868 

Viskozite @ 40 °C ASTM D445 mm
2
/s 36 

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

Parlama Noktası  - °C 192 

 Yakıt ekonomisi yapan, ağır yüklere karşı dayanıklı şanzıman yağı                                  

UYGULAMALAR 

PERFORMANSLAR 

AVANTAJLARI 

KARAKTERİSTİKLER 
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Viskozite İndeksi ASTM D2270  - 187 

Akma Noktası ASTM D97 °C -51 

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. 

 


