
TOTAL TRAXIUM GEAR 8 75W80 1L
Olej specjalnie zaprojektowany do smarowania ręcznych skrzyń biegów
samochodów osobowych. Jest specjalnie zalecany do ręcznych skrzyń
biegów PSA. Wydłużone okresie między wymianami (250.000 km) i dodatki
modyfikujące tarcie są specjalnie dostosowane do wymagań koncernu PSA.

 
Zalety:
- Obniżone koszty utrzymania: specjalnie opracowany, aby osiągnąć zalecane przez producenta wydłużone przebiegi
między wymianami.
- Lepsza ochrona ręcznej przekładni przed zużyciem i korozją dzięki właściwościom na wysokie naciski (EP) oleju.
- Lepsze wrażenia podczas zimnego uruchamiania: płynność w niskich temperaturach dzięki wysokiemu wskaźnikowi
lepkości, przynosząca korzyści podczas zimnego rozruchu oraz ograniczająca straty na oporze ruchu i zużycie paliwa.
- Lepsza stabilność pracy dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości
- Wysoka kompatybilność z filtrami olejowymi dzięki właściwościom antypiennym
 
Zalecenia odnośnie stosowania
- Przed zastosowaniem produktu należy zweryfikować w instrukcji pojazdu czy można zastosować dany typ oleju.
- Przebiegi pomiędzy wymianami oleju należy stosować zgodnie z zaleceniami konstruktora.
- Produkt nie powinien być przechowywany w temperaturze powyżej 60°C. Nie powinien być narażony na działanie
światła słonecznego, silnego mrozu i dużych skoków temperatur.
- W miarę możliwości produkt nie powinien być narażony na działanie czynników środowiskowych (deszcz, śnieg itp.).
Jeśli nie jest to możliwe beczki powinny być układane poziomo w celu uniknięcia zanieczyszczenia wodą oraz ścieraniu
się etykiet.
 
Środki BHP
Produkt stosowany zgodnie z przeznaczenie nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia czy życia. Karta KCHP
dostępna na żądanie klienta lub na stronie www.total.com.pl. Produkt stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza
żadnego zagrożenia dla zdrowia czy życia.
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.

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


Opis producenta

TOTAL Lubricants, spółka zależna Grupy TOTAL, zajmuje się produkcją i dystrybucją olejów smarnych i produktów
pochodnych w 150 krajach, działając w sektorach:
Samochody osobowe
Motocykle
Samochody ciężarowe i autobusy
Rolnictwo
Statki
Roboty ziemne
Lotnictwo
Przemysł


