
 
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το CYCLON ATF CVT NS-2/1 είναι ένα υψηλής απόδοσης λάδι αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων για τα συνεχώς μεταβαλλόμενα 
συστήματα μετάδοσης. Πρόκειται για ένα πλήρως συνθετικό υγρό μετάδοσης κατάλληλο για τη λίπανση των περισσότερων 
ταχυτήτων CVT και πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης των μεγάλων κατασκευαστών αυτοκινήτων. Βασίζεται σε ένα πλήρως συνθετικό 
συνδυασμό βασικών και προσεκτικά επιλεγμένο βελτιωτή ιξώδους (VI), αντιδιαβρωτικά και αντιαφριστικά πρόσθετα που 
διασφαλίζουν τη προστασία όλων των μεταλλικών μερών από τη φθορά, τη διάβρωση και τις ανεπιθύμητες δονήσεις. 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Το ATF CVT NS-2/1 είναι κατάλληλο για τα περισσότερα επιβατικά οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα συνεχούς μετάδοσης CVT 
τύπου ιμάντα ή αλυσίδα. Καλύπτει τις προδιαγραφές NS-2/1 της Nissan, προσφέροντας εξαιρετική προστασία από την τριβή, τη 
φθορά και τη δημιουργία αφρού, καθώς και βελτιωμένη αντίσταση στους κραδασμούς. Το Cyclon ATF CVT NS-2/1 δεν είναι 
κατάλληλο για τα υβριδικά E-CVT και τα σπειροειδή κιβώτια ταχυτήτων CVT. 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Συνθετικό βασικό λιπαντικό  Ανώτερες λιπαντικές ιδιότητες σε αντίξοες λειτουργικά συνθήκες. 

Υψηλός δείκτη ιξώδους και σταθερότητας διάτμησης 
Χαμηλή / υψηλή ρευστότητα διατήρησης της θερμοκρασίας για μεγάλες χρονικές 

περιόδους λειτουργίας. 

Υψηλό επίπεδο προστασίας από τη φθορά Εκτεταμένη προστασία από τη φθορά της τροχαλίας ,του ιμάντα ή της αλυσίδας.  

Διατήρηση των τριβολογικών χαρακτηριστικών  
Αποτελεσματικότερη συγκράτηση της μεταξύ τροχαλίας και του ιμάντα ή της 

αλυσίδας .Ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος 

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά κατά  του αφρισμού Εξασφαλίζει την σταθερότητα του λιπαντικού φιλμ  

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ATF CVT NS-2/1 ΜΕΘΟΔΟΣ  

Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm
3

 ASTM D1298 0,85 

Κιν. Ιξώδες στους 100
0

C (cSt) ASTM D445 7,1 

Κιν. Ιξώδες στους 40
0

C (cSt) ASTM D445 33,75 

Δείκτης ιξώδους ASTM D2270 185 

Σημείο ανάφλεξης (COC), °C ASTM D92 210 

Σημείο ροής, °C ASTM D97 -45 

Brookfield ( -40
0

C), Cp ASTM D2983 10100 

Χρώμα - κόκκινο 

Τα ως άνω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιμές. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

VW Group (TL 52180, G 052 180, G 052 516); Dodge/Jeep (NS-2/CVTF+4); Ford (CVT23, CVT30, Mercon C); GM/Saturn (DEX-

CVT); Honda (HMMF, HCF-2); Hyundai/Kia (SP-CVT 1); Daimler MB 236.20; Mini Cooper (EZL 799A); Mitsubishi (CVTF-J1); Nissan 
(NS-1, NS-2); Punch (EZL 799A); Subaru (Lineartronic CVTF); Suzuki (TC, NS-2, CVT Green 1); Toyota (TC) 
Meets: Shell Green 1V 
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