
Κωδικός: 153 Περιεχόμενο: 125 ml Ποσότητα Κιβωτίου: 12 

Product Information 
PI 153_1115 

Professional 153 
 

Σύστημα Κιβωτίου Ταχυτήτων 

       ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Μειώνει την φθορά και τις τριβές χάρη στο OMC2 που περιέχει. 

Σταθεροποιεί το ιξώδες. 

Καθυστερεί την γήρανση του λαδιού. 

Προστατεύει από διάβρωση. 

Μειώνει τους θορύβους τριβής.  

Εγγυάται καθαρή κι ακριβή αλλαγή σχέσεων στο κιβώτιο ταχυτήτων. 

Παρατείνει την διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Τεχνικά: μακροπρόθεσμη προστασία σε 

πολύ υψηλά θερμικά, στατικά και δυναμικά 

φορτία στο σύστημα μετάδοσης. 

Επαγγελματίας: ταχύτητα κι ευκολία 

εκτέλεσης, ικανοποίηση του τελικού 

πελάτη. 

Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη 

κατάσταση, διατηρώντας την αξία του. 

Περιβάλλον και υγεία: συμμορφώνεται με 

την οδηγία REACH. 

     ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Σε μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων, κατάλληλο 

για ορυκτό και συνθετικό λάδι κιβωτίου 

ταχυτήτων. 

      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Πότε: 

Σε θόρυβο από το κιβώτιο ταχυτήτων. 

Σε δυσκολίες κατά την αλλαγή των ταχυτήτων. 

Σε αλλαγή λαδιών του κιβωτίου ταχυτήτων. 

Σε επισκευές του κιβωτίου ταχυτήτων. 

 

Χρήση: 

Βιδώστε το ακροφύσιο. Προσθέστε το προϊόν στο λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων πιέζοντας την 

σκανδάλη.  

Επαρκεί για 2,5 λίτρα λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων (μέγιστο 10% της χωρητικότητας λαδιού 

κιβωτίου ταχυτήτων). 

Σε περίπτωση που το κιβώτιο ταχυτήτων και το διαφορικό είναι αναπόσπαστα τότε, ως 

πρόσθετο να χρησιμοποιείται μόνο το TUNAP 153. 

Δεν είναι κατάλληλο για λάδια κιβωτίου ταχυτήτων που βασίζονται στην πολυγλυκόλη! 

Δεν είναι κατάλληλο για αυτόματα κι ημιαυτόματα κιβώτια ταχυτήτων! 

Τεχνολογία TUNAP OMC2 (Οργανική Ένωση Μετάλλων) 
Οι ουσίες της TUNAP για το σύστημα λαδιού γίνονται με βάση την τεχνολογία 

OMC2 που επιτρέπει να έχετε μία τέλεια εξομάλυνση των επιφανειών μέσω ενός 

θερμοπλαστικού μετασχηματισμού. Χάρη στην τεχνολογία OMC2 έχετε λιγότερες 

τριβές, μικρότερη φθορά, μικρότερη μηχανική και θερμική καταπόνηση. 

Φυσιολογική απόδοση Απόδοση με OMC2 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Τάση της φθοράς 

χωρίς OMC2 

Τάση της 
φθοράς 
με OMC2 

Επιδόσεις οδήγησης - Χρόνος 
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