Informação de serviço XZS120

PFG110 para simplificar as nossas vidas
Para simplificar as nossas vidas, melhorámos a massa lubrificante para travões
PFG110.
A PFG110 substitui

		



PFG101 excepto a área de deslizamento da sapata das placas de apoio
*ver página 2
PFG102
PFG106

Pode usar a massa lubrificante desenvolvida especialmente para o efeito:


		

		
		



em todas as unidades de natureza mecânica, tais como ajustadores
em todas as peças hidráulicas de borracha que estejam em contacto com
os óleos de travões DOT3, DOT4 e DOT5.1
em chumaceiras, por ex., em sistemas de travagem e embraiagem
paramovimentos lineares em contactocom os óleos de
travões DOT3, DOT4 e DOT5.1
em casquilhos e pinos guia
em cilindros principal e secundário das embraiagens

Não a deverá usar:

		



em contextos que envolvam alumínio ou alumínio
sobelevadas cargas dinâmicas
em porta-pastilhas de travão em pinças de travão de disco
na área de deslizamento da sapata na placa de apoio

O produto oferece:






Uma excelente protecção contra desgaste
Capacidade de carga elevada
Boa aderência
Resistência à água
Protecção contra corrosão
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*

Em vez da PFG101, fornecemos uma massa lubrificante especial para as
áreas de deslizamento da sapata, que vem incluída na caixa.

Encontrará a saqueta de 3 g nos nossos



Kits de travões (BK)
Superkits (GSK)

Exemplos:

GSK1141

BK1141
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