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VECTOR 4+
VAJ FRENASH HIDRAULIK DOT 4+

Përshkrim

Rymax Vector 4+ rekomandohet për sistemet e frenave ABS dhe 
ASR. Me viskozitet të ulët, qëndron shumë mirë me vajrat e frenave 
DOT 4 dhe përshtatet shumë mirë me këto sisteme.

Vajrat e frenimit Rymax DOT 4+ është veçanërisht i përshtatshëm 
dhe i specifikuar në sistemet e reja të frenimit ( Opel Vectra C, VW 
Passat B6 dhe makina të tjera moderne të ndërtuara pas vitit 2004). 
Këto sisteme të reja karakterizohen më së shumti nga tubat e holluar 
të vajrave të frenave (më fleksibile, më pak materiale). Në temperatura 
të ulëta, këto sisteme kërkojnë një vaj frenash me një viskozitet
më të ulët për të garantuar një kohë të shpejtë reagimi.

Rymax Vector 4+ ka një ‘’pikë të lartë të lagështisë’’ me të cilën rreziku 
i bllokimit nga ajri është reduktuar fuqishëm. Kjo është e rëndësishme 
kur frenat përdoren dendshëm ose për frenim të shpeshtë (p.sh. në 
zonat malore dhe / ose rrugëtim me rimorkio) ku frenimi i tepërt 
gjeneron nxehtësi të lartë.

Vektori 4+ mund të përzihet me vajra të tjerë të frenave sintetike që 
plotësojnë kërkesat e FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 dhe DOT 5.1 dhe 
mund të aplikohen në sistemet që përshkruajnë këto specifikime. Ky 
lëng frenash nuk do të ndikojë në gominat e pistonit, tubat e vajit të 
frenave ose unazat e gominave. 

Përshkrimi i Produktit

Kodi LUB009021

Pamja Transparente

Densiteti 20 °C kg/L 1.062

Pika e lagështisë °C 179

Pika e tharjes °C 2710

Viskositeti 100 °C cSt 2.1

Viskositeti -40 °C cP 700

pH (50% sasia e ujit në etanol) 7.6

Niveli i Performancës

• SAE J 1703

• ISO 4925 klasa 6

• FMVSS-116 DOT 3, DOT 4

• VW 501.14
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