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Olej do skrzyń dwusprzęgłowych stosowanych w Nissan GT-R

Opis

Pentosin FFL Racing to specjalny, w pełni 
syntetyczny olej przekładniowy stworzony  
do zastosowania w dwusprzęgłowej 
skrzyni biegów samochodu Nissan GT-R 
R35. Skrzynia ta jest wyjątkowo 
wyrafinowaną konstrukcją stawiającą bardzo 
wysokie wymagania dla oleju 
przekładniowego 

Pentosin FFL- Racing został 
zaprojektowany i zoptymalizowany 
całkowicie od nowa, przy współpracy z 
tunerami i użytkownikami 
Nissana GTR R 35 w celu spełnienia 
najwyższych wymagań skrzyni biegów. Aby 
zachować doskonałe parametry zmiany 
biegów należy unikać zmieszania oleju z 

innymi olejami podczas wymiany.
Dla zapewnienia idealnej pracy skrzyni 
dwusprzęgłowej, Pentosin FFL-Racing 
został specjalnie zaprojektowany pod kątem 
wyjątkowo wysokich temperatur podczas 
pracy skrzyni biegów 
Aby zapobiec efektowi głośnego drżenia 
sprzęgieł podczas startu oraz przy osiąganiu 
wysokich temperatur, jego charakterystyka 
tarcia została odpowiednio dopasowana. 
Wszelkie istotne parametry dla prawidłowej 
pracy przekładni, takie jak płynność przy 
niskich temperaturach, stabilność ścinania, 
straty przy odparowaniu oraz stabilność 
zużycia zostały podniesione do najwyższych 
możliwych poziomów.\
 
Klasyfikacja produktu 

Pentosin FFL-Racing Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd jasny i przejrzysty DIN 10964

Gęstość w 15 °C kg/m3 844 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna w 100 °C mm2/s 6,5 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna w 40 °C mm2/s 31,6 DIN EN ISO 3104

Wskaźnik lepkości 166 DIN ISO 2909

Lepkość dynamiczna w -40 °C mPa*s 6400 ASTM D2983

Temperatura zapłonu COC °C 223 DIN EN ISO 2592

Temperatura krzepnięcia °C <-60 ISO 3016

Strata przez odparowanie 1h przy 200 °C Masa w % 3,7 DIN 51 581-1
Test obciążenia łożyska walcowego, straty tarciowe 

(192 h)
% 3,9 CEC-L-45-A-99

Test obciążenia łożyska walcowego, lepkość po 

stratach tarciowych (192 h)
mm2/s 6,2 CEC-L-45-A-99

FZG test zuzycia A10/10.6R/90 Awaria 9 DIN ISO 14635-1

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.
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