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Uniwersalny olej dla nowoczesnych skrzyń biegów CVT 

Opis

Pentosin CVT 1 to w pełni syntetyczny olej 
przekładniowy przeznaczony do stosowania 
w automatycznych skrzyniach biegów typu 
CVT 

Pentosin CVT 1 powstał z połączenia naj-
wyższej klasy syntetycznych olejów 
bazowych oraz nowoczesnego pakietu 
dodatków. Produkt wykazuje doskonałą
odporność na ścinanie oraz posiada 
własności antypienne. Nowoczesna 
formulacja gwarantuje wysoką odporność 
na zużycie oraz doskonałe parametry tarcia 
zarówno dla łańcucha jak i paska w 
skrzyni CVT.
Pentosin CVT 1 jest w pełni mieszalny z 
innymi olejami do skrzyń CVT ale nie 
gwarantuje wysokich osiągów w takim 

przypadku. Zalecana jest całkowita wymiana 
oleju oraz dokładne sprawdzenie zaleceń 
producenta pojazdu. 
 
Rekomendowany dla: 
JASO M358 
MB A 001 989 46 03 
Ford WSS-M2C928-A 
BMW 8322 0 136 376 oraz 8322 0 429 159 
VW G 052 180 
Mopar CVTF+4 
Nissan 
Toyota 
Honda 
Mitsubishi 
Subaru 
Klasyfikacja produktu 
Produkt nie jest klasyfikowany  

Pentosin CVT 1 Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd jasny i przejrzysty DIN 10964

Gęstość w 15 °C kg/m3 851 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna w 100 °C mm2/s 7,5 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna w 40 °C mm2/s 38,0 DIN EN ISO 3104

Wskaźnik lepkości 170 DIN ISO 2909

Lepkość dynamiczna w -40 °C mPa*s 15100 ASTM D2983

Punkt płynięcia °C -48 ISO 3016

Test FZG A/8,3/90  //  A/16,6/90 FLS >12 // >12 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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