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Olej do skrzyni dwusprzęgłowej PDK. Posiada dopuszczenie Porsche

Opis

Pentosin FFL 3 jest specjalistycznym, w 
pełni syntetyczny3 jest specjalistycznym, w 
pełni syntetycznym olejem przekładniowym, 
który został zaprojektowany  wyłącznie do 
stosowania w nowych dwusprzęgłowych 
przekładniach PDK zaprojektowanych przez 
firmę ZF. Przekładnia ta jest bardzo 
zaawansowanym, kompleksowym 
urządzeniem nowej generacji, które stwarza 
wysokie wymagania dla oleju 
przekładniowego

Pentosin FFL 3 został specjalnie stworzony, 

tak aby w pełni spełnić wysokie wymagania 
przekładni oraz aby sprostać wyzwaniom 
związanym z użytkowaniem nowej 
przekładni PDK. W celu zapewnienia 
odpowiedniej pracy, należy unikać 
mieszania  
Pentosin FFL 3 
z innymi olejami podczas serwisowania
 
Dopuszczenia
Porsche 10 52 107
 
Klasyfikacja produktu 
Ten produkt nie jest sklasyfikowany  

Pentosin FFL-3 Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd Jasny i czysty DIN 10964

Gęstość przy 15°C kg/m3 842 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna przy 100°C mm2/s 7 DIN 51 562 cz. 1

Lepkość kinematyczna przy 40°C mm2/s 34,7 DIN 51 562 cz. 1

Wskaźnik lepkości 168 DIN ISO 2909

Lepkość dynamiczna przy -40°C Mpa*s 7400 ASTM D2983

Temperatura krzepnięcia °C -54 ISO 3016

Temperatura zapłonu COC °C 220 DIN EN ISO 2592

Utrata wskutek parowania 1 h przy 200 °C Masa % 3 DIN 51 581-1

Test łożysk stożkowych, utrata ścinania (20h) % 6,5 CEC-L-45-A-99

Test łożysk stożkowych, lepkość po ścięciu (20h) mm2/s 6,8 CEC-L-45-A-99

Test zużycia FZG A/8.3 // A/16.6/90
Awaria etapu 

ładowania
>12 // >12 DIN ISO 14635-1

FZG korozja PT (C/9/90) średnia z 3 testów h 201 FV IV

Podczas pracy ze środkami smarnymi należy zachować odpowiednie zasady bezpieczeństwa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
zapraszamy do zapoznania się z aktualnym arkuszem danych o bezpieczeństwie produktu.

Pentosin FFL-3


