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Super  TTWS2 , Kézi Sebességszekrény Kezelése.  

 1. Minősítés és használati utasítás:  
A termék tartalmaz szubmikronos wolfram-diszulfid WS2 részecskéket, (súrlódás együtthatója és fizikai jellemzője jóval 
magasabb a Molibdén-diszulfid-nál) és mikronikus PTFE (Teflon®, DuPont termék), amelyek egyenletesen el vannak szórva a 
szuper szintetikus sebességváltó olajban. A WS2-nak az összes (hivatalosan) eddig felfedezett anyagok közül a legalacsonyabb 
súrlódási együtthatója van. Egészen közel múltig USA nem engedélyezte a WS2 kivitelét a határon kívül, és kizárólagosan a 
NASA által volt használatban az űrhalyózási- vagy katonai technikában. WS2 oxidálásra- és korróziós közegekben ellenálló és 
stabil a melegre 650°C-ig. A termék vegyileg semleges, a szuper szintetikus sebességváltó olaj által nyújtott fenntartás 
nyomán, megjavítva a sebességváltó olaj jellemzőit. A termék kezeli a fém felületeket, ezeknek kölcsönözi a WS2 különleges 
súrlódási jellemzőit.  A WS2 és a PTFE részecskék méreteinek köszönhetően, ezek NEM hajlamosak az agglomerációra, és 
NEM tömik el a kenőlyukakat, ezek megragadnak a fém felületekre molekuláris vonzódás erőkkel, megalakul egy hőre 
ellenálló súrlódás ellenes réteget, amely hatásos 650°C-ig. A PTFE részecskék szerepe, hogy egy puffer-, súrlódási-, és sokk 
ellenes réteget teremtsen a sebességváltó fogaskerekei között, csökkentve ezáltal a fogaskerekek kopását és nagyméretben 
csökkentve a fogaskerekek által teremtett zajt.   

A termék használata előnyei: 
 

- csökkenti a belső súrlódást és a kopást  
- növeli az átvitel hatásfokát    

- csökkenti a tüzelőanyag fogyasztását 
- biztosítja a kritikus körülmények közötti működését  

- csökkenti a motorzajt 
- segíti a sebességváltást 

 

Használat előtt erősen fel kell rázni a terméket! 
A tartalom elég 3,5-4 L olaj kezelésre. 
A tartalma elég egy sebességszekrény vagy egy differenciál csoport kezelésére. 
Ajánlatos, hogy a kezelést minden sebességszekrény olajváltása alkalmával. 
Használható minden típusú kézi sebességváltó- és/vagy differenciál csoport esetében 
A termék kompatibilis minden átviteli olajtípussal. 

 
Tulajdonságok/Jellemzők Érték M.e. 
Megjelenés Olajos folyadék, csökkent viszkozitás 
Szín Fehér-sárgás 
Sűrűség +20°C 0,85-0,90 g/cm3 
A WS2 részecskék termikus stabilitása 650 °C 
A WS2 részecskék átlagos méretei                   0,6 µm  
A PTFE (Teflon®) részecskék termikus stabilitása 250-300 °C 
A PTFE (Teflon®) részecskék átlagos méretei 3 µm 
Megnöveli a hatékonyságot (a berágódási terhelést) a 
csapágyokban, fogaskerekeknél…..-kal 57%* 

Csökkenti a fémfelületek kopását….kal 63%* 
* Az eredményeket megerősítették az összehasonlító tesztek, amelyeket egy T90 motorolajjal végezték, 10% adalékanyaggal. 
Bukaresti Politechnikai Egyetem, Gép Elemek és Tribológia Tanszék, 14/27.03.2013. sz. Kutatási Szerződés, Gépészmérnöki 
és Tribológia Kiválósági Tudományos Központ 

2. Csomagolás: 
    Kerek fémdobozok fedéllel/műanyag pecséttel, min. 180 gr. 
 
3. Lejárati időpont 
    A szuper szintetikus olajnak és a porok semleges vegyi jellegének köszönhetően: 
    A termék érvényessége Meghatározatlan   


