
    

 WWW.SONOL.CO.IL.   ראה פרטים באתר האינטרנט ◄ -:כני נוסף פניות לקבלת מידע ט

  

  .עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת

  2  מתוך 1דף 

  

TITAN ATF 5000 SL  

מירביים ומרווחי עומסים ל) ATF(ות הילוכים אוטומטיות נוזל סינטטי לתיב
  . התיבה בהתאם להנחיות יצרןםוגדלי מהחלפה

  
� TITAN ATF 5000 SL מבוסס על שילוב 

של שמני בסיס סינטטיים מובחרים ותוספים 

 .מיוחדים

� TITAN ATF 5000 SL כושר  בעל

 ATFנוזלי  מיותרגבוה וטוב  תרמי העמסה

 ומבטיח פעולה רגילים ברמה המקובלת

ערכות הילוכים ומה ממסרת  של תקינה

 נמוכות בטמפרטורות עבודהגם , שונות

 .מאוד

� TITAN ATF 5000 SL בולט בשל 

 .התכונות ארוכות הטווח המעולות שלו

� TITAN ATF 5000 SL  כפי שניתן לראות

 רב נוזלזהו , במפרטים ובאישורים שלהלן

פ הוראות " עמושי לממסרות אוטומטיותשי

   .יצרן

 

 TITAN ATF 5000 SLבחברות  בחן נוסה ונ

  :הבאות

  

� Allison C-4 

� Ford Mercon 

� Dexron II-E 

� MB 236.8 

� Renk-Doromat 

� Voith 55.6336.XX (G 1363) 

� ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L 

� MAN M 339 Typ D V-2/ Z-2 

  

  יתרונות השימוש   

  

TITAN ATF 5000 SL מציע את אפשרויות 

  :ויתרונות השימוש הבאים

  

� TITAN ATF 5000 SL מומלץ לשימוש 

 ריטרדר, ממירים,  הילוכים אוטומטיותבתיבות

העברת תמסורות , בומצמדי טור, )מאיט(

מערכות הגה , מערכות הידראולית, עומסים

מערכות נוספות בהם משתמשים וכן , כוח

    .ATF ות אוטומטיהילוכיםבנוזל לממסרות 

� TITAN ATF 5000 SL הגדלת את  מאפשר

ת ההילוכים  בין החלפות הנוזל בתיבהמרווח

 קילומטר בהתאם 90,000עד האוטומטית 

 .  ההילוכיםתתיבולהוראות יצרני 

בטיחות פעולה מלאה בעומסים תרמיים  �

 .ריטרדרלדוגמה בזמן הפעלת , גדולים מאוד

� TITAN ATF 5000 SL מאפשר החלפת 

 בטמפרטורות נמוכות מאד מושלמת הילוכים

 .C° 45 עד מינוס

 מקטין את  המוגדלרווח החלפות השמניםמ �

פינוי שמנים עלויות  והוצאות האחזקה

 .משומשים

 מעלה אתהמוגדל רווח החלפת השמנים מ �

 .זמינות כלי הרכב
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  .עקב התפתחות טכנולוגית מתמדת ייתכנו שינויים בנתונים לעיל ללא הודעה מוקדמת

  2  מתוך 2דף 

  

TITAN ATF 5000 SL  

ומרווחי ם עומסים מירבייל) ATF(כים אוטומטיות נוזל סינטטי לתיבות הילו
  . התיבה מאורכים בהתאם להנחיות יצרןהחלפה

  
  מידע אודות היישומים

� TITAN ATF 5000 SL ניתן לבלילה 

, עם זאת.  רגילים ATF לנוזלי ותואם

 מלאה לפני נוזלמומלץ לבצע החלפת 

 TITAN ATF 5000 SLמוצר  המעבר ל

 .על מנת לנצל את יתרונות המוצר במלואם

  

  -:האישורים שניתנו למידע אודות 

TITAN ATF 5000 SL  

 

� Mercedes Benz    

  

TITAN ATF 5000 SL מפרט העל פי  אושר

. Mercedes Benz של 236.8 פרקב

 Mercedes Benz בכלי הרכב של המכללים

 עמוד בהתאם לATFנוזל אותם ניתן למלא ב

 Mercedes Benz רשומות במפרט 236.8

חשוב , הבהקשר ז). 2 -  ו1דפים  (234עמוד 

 Allison ,Voith הילוכים שלה מסרותלציין שמ

במידה . 234  עמוד גם הן כלולות במפרטZF - ו

, 236.8עמוד  לפי ATFנוזל נעשה שימוש בו

 053עמוד  Mercedes Benzמפרט הדלק של 

 החלפת נוזל ממסרת הילוכים כלקובע  )5.0(

 45,000 או 30,000 קילומטר במקום 90,000

  . לממסרת הילוכיםרגיל   נוזלקילומטר עם

  

� Renk   

  

  נוזל  לRenkהאישור שניתן על ידי 

TITAN ATF 5000 SL נוגע בעיקר למערכות 

המותקנות בעיקר  Renk-Doromat הילוכים מסוג

  .בכלי רכב מסחריים

  

� ZF  

  

  מוצר אישרו את השימוש ב ZFחברת 

TITAN ATF 5000 SL בהתאם לרשימות ZF 

TE-ML 09) חלק א' ( וכןTE-ML 14)  3עמוד .(

  :  הבאות ZFמערכותרשימות אלה כוללות את 

  

, מערכות היגוי הידראוליות: TE-ML 09רשימה 

, היגוי עזרי, ות היגוי הידרוסטאטיותכמער

  .מערכות היגוי, נוזלמשאבות 

  

 ZF מערכות הילוכים : TE-ML 14רשימה 

 ממסרות הילוכים (אקומאט לכלי רכב מסחריים 

   )HP   500/590/600 מסוג 

  

 ZF-Ecomat  מתוצרת ממסרות הילוכים

מותקנות לפעמים בכלי רכב מסחריים תוצרת 

MAN , האישורולכן ZFלגבי TITAN ATF 5000  

  MAN - ב  תקף גם

  


