
GEVITRO TXZ
VAJ KAMBIO PER MJETE TE RENDA

Përfitimet 

Gevitro TXZ plotëson kërkesat e performancës së transmisoneve të 
sinkronizimit, stabilitetin termik. Suporton presione ekstreme të 
shkëlqyera dhe aftësi kundra veshjes që çon në kosto më të ulëta të 
mirëmbajtjes dhe qëndrueshmëri të zgjatur të pajisjeve. Stabiliteti i 
shkëlqyer i oksidimit minimizon formimin e depozitave në temperaturë 
të lartë, duke lehtësuar veshje më të gjatë dhe duke zgjatur jetën e 
kambios.

Mbrojtja efektive e ndryshkut dhe korrozionit redukton veshjen dhe 
zgjat jetën e komponentit. Stabiliteti i shkëlqyer i siperfaqes ndihmon 
në ruajtjen e viskozitetit dhe forcës së shtresës gjatë kushteve të 
ashpra të operimit. Aftesia e jashtëzakonshëm e temperaturës së 
ulët zvogëlon veshjen gjatë fillimit dhe ndihmon në zhvendosjen e 
duhur në temperatura të ulëta të ambientit. Vetitë e mira anti-shkumore 
sigurojnë forcë shtresë për lubrifikim me efektiv dhe përputhshmëria 
e shkëlqyer me gominat, ndihmon në minimizimin e rrjedhjeve dhe 
zvogëlimin e shanseve të kontaminimit.

Niveli i Performancës

• API GL-4

•  MAN 341 Type E3/Z4

•  Volvo 97305

•  ZF TE-ML 01L/ 02L/ 08/ 16K

•  MB 235.4

•  Renault

•  Eaton Long Drain

•  DAF

• IVECO

Përshkrimi i Produktit

SAE 75W/80

Kodi LUB005002

Densiteti 15 °C kg/m3 870

Viscositet 40 °C cSt 54

Viscositet 100 °C cSt 9.3

Indeksi I viskositetit 155

Pika e ngrirjes °C -48

Pika e vlimit C.O.C °C >210

Temperatura e operimit °C -45/150

Përshkrim

Gevitro TXZ është një lubrifikant i performancës së lartë për transmisione 
manuale, i projektuar posaçërisht për transmisionet më të fundit ZF 
të Makinave të Rënda Europiane. Ky vaj i plotë sintetik është i përzier 
nga rezervat bazë të përzgjedhur dhe aditivët e avancuar për të 
siguruar aftësi të mëdha të ndërrimit të marsheve, jetëgjatësi të zgjatur 
dhe mbrojtje të shkëlqyeshme kundër veshjes dhe përmisimin e 
gominave izolatore të vajit. Ajo plotëson kerkesat e kamionëve të 
fundit Europianë si DAF, Renault, IVECO por edhe KAMAZ.
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