
DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Pentosin FFL-2 Plus

Olej  do  dwusprzęgłowej  skrzyni  biegów  zastosowanej  w  Bugatti.  Jedyny  olej
przekładniowy dopuszczony do pierwszego zalania i obsługi serwisowej przez Bugatti
 
Opis

Pentosin FFL-2 Plus to specjalny w pełni
syntetyczny olej przekładniowy, który został
opracowany specjalnie dla nowej przekładni
dwusprzęgłowej  w  nowym  Bugatti  Veyron.
Jest  to  bardzo  nowoczesna,
wysokosprawna  konstrukcja  która  stwarza
bardzo  wysokie  wymagania  dla  oleju
przekładniowego.  Skrzynia  ta  wywodzi  się
ze sportów motorowych.  Biegi przełączane
są  bardzo  szybko  i  wymagana  jest
wyjątkowa precyzja  nawet podczas bardzo
ekstremalnych  warunków  pracy.  Olej
zapewnia  stabilne  własności  smarne  przy
niskich jak i bardzo wysokich temperaturach
występujących na torze wyścigowym.

Pentosin FFL-2 Plus  został stworzony we
współpracy z angielską firmą Ricardo w celu
spełnienia  wysokich  wymagań  stawianych
przez  pojazd  Bugatti  Veyron.  Wspólna
praca  pozwoliła  opracować  idealny  olej
przekładniowy    dla  wysilonych  skrzyń
biegów. Dla zapewnienia doskonałej jakości
pracy  skrzyń  dwusprzęgłowych  nie  zaleca
się  mieszania   Pentosin  FFL-2  Plus  z
innymi  olejami.  Zalecana  jest  całkowita
wymiana.

Dopuszczenia

Bugatti

Klasyfikacja produktu

Produkt  nie  jest  klasyfikowany  jako
niebezpieczny.

Pentosin FFL-2 Plus Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd Brązowy i przejrzysty DIN 10964

Gęstość w 15 °C kg/m3 846 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna w 100 °C mm2/s 7,3 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna w 40 °C mm2/s 36,0 DIN EN ISO 3104

Wskaźnik lepkości 173 DIN ISO 2909

Lepkość dynamiczna w -40 °C mPa*s 11300 ASTM D 5293

Temperatura krzepnięcia °C -57 ISO 3016

Temperatura zapłonu °C 230 DIN EN ISO 2592

Strata przez odparowanie 1h przy 200 °C Masa w % 2,2 DIN 51 581-1

Test obciążenia łożyska walcowego, straty 
tarciowe (20 h)

% 8,2 CEC-L-45-A-99

Test obciążenia łożyska walcowego, lepkość 
po stratach tarciowych (20 h)

mm2/s 6,76 CEC-L-45-A-99

Test FZG A10/16,6R/90 FLS 8 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.

Dostępność produktu może być ograniczona w zależności od lokalizacji. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny +49 
4103-9134-0 lub o odwiedzenie naszej strony www.pentosin.com.
Z powodu ciągłych badań nad produktem, informacje tutaj zawarte mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Typowe dane mogą się nieznacznie 
różnić.
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