
FUCHS TITAN SINTOPOID 75W90 1L
Olej  przekładniowy FUCHS TITAN SINTOPOID 75W90 to wysokiej  jakości
syntetyczny olej do przekładni głównych w samochodach osobowych. TITAN
SINTOPOID 75W90 zapewnia doskonałą pracę przekładni przez cały okres
eksploatacji nawet przy wysokich obciążeniach. Chroni mechanizmy skrzyni
biegów  przed  zużyciem,  zabezpiecza  przed  korozją  oraz  zapobiega
powstawaniu szlamów i osadów. Olej FUCHS  SINTOPOID 75W90 zapewnia
bardzo dobrą charakterystykę lepkościowo - temperaturową tym samym
zapewnia doskonałe własności smarne w wysokich i niskich temperaturach
pracy.

Nazwa:
FUCHS TITAN SINTOPOID 75W90 - 1L

Sprzedawca:
Petrostar Warszawa

Norma API: 
GL-5

Dopuszczenia i rekomendacje: 
BMW
MIL-L-2105 D MIL-L-2105 D
VW G 052 145 VW G 052 145
VW TL 521 45-Y VW TL 521 45-Y

Olej SINTOPOID 75W90 spełnia charakterystyczną normę Volkswagena VW G052145, mającą zastosowanie w tylnych
mostach i mechanizmach różnicowych w skrzyniach automatycznych.

Olej  przekładniowy  FUCHS  TITAN  SINTOPOID  75W90  jest  mieszalny  z  większością  olejów  o  tej  specyfikacji.  Jest
kompatybilny z uszczelniaczami, dlatego jego zastosowanie nie powoduje wycieków z przekładni. Poleca: Petrostar
Warszawa.
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka
Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Grupa FUCHS to firma z niemieckimi korzeniami, która opracowuje, produkuje i sprzedaje środki smarne oraz produkty
pokrewne od ponad 85 lat – dla praktycznie wszystkich obszarów zastosowań i sektorów. Grupa FUCHS posiada 60
spółek i zatrudnia prawie 5000 pracowników na całym świecie, dzięki czemu jest wiodącym niezależnym dostawcą
środków smarnych.
Gama środków smarnych FUCHS obejmuje ponad 10 000 produktów i usług zawierających się w 6 głównych
kategoriach:

    środki smarne dla motoryzacji
    środki smarne dla przemysłu
    smary

https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka


    środki smarne do obróbki metali
    środki smarne do zastosowań specjalnych
    usługi


