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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 09.10.2020 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – 26/28/07/2020. 

PRO-LINE PŘÍSADA DO PŘEVODOVÉHO OLEJE 
Pro-Line Getriebeöl-Additiv 

POPIS Pro-Line přísada do převodového oleje byla speciálně vyvinutá pro manuální pře-
vodové skříně a diferenciály. Podstatně snižuje opotřebení a odbourává teplotní 
špičky v převodových skříních. Převody běží tišeji, měkčeji se řadí a méně se za-
hřívají. Obzvláště starší převodovky získají díky vyhlazení styčných ploch zubů 
klidný běh a vyšší účinnost. Přísada zvyšuje provozní spolehlivost a poskytuje ha-
varijní provozní vlastnosti prostřednictvím obsahu MoS2. 

VLASTNOSTI - zaručuje optimální funkci převodovky 
 - zvyšuje provozní spolehlivost 
 - snižuje tření a opotřebení 
 - zaručuje výborné vlastnosti při nouzovém běhu bez oleje 

- zvyšuje odolnost vůči namáhání a vibracím 
- snižuje hlučnost převodů 
- zaručuje měkké řazení 

TECHNICKÁ DATA Barva / vzhled : tmavě šedá – černá 
Obsah pevných látek : cca 10  %   
Viskozita při +20 °C : 304,31  mPa.s DIN 51398 
Bod vzplanutí : > +100 °C  DIN ISO 2592 
Bod tuhnutí : -15 °C  DIN ISO 3016 
Teplotní rozsah pro použití : > +400 °C 

 Forma : kapalina 
 Zápach : charakteristický 
 Hustota při +20 °C : 1,0013 g/cm3 

OBLAST POUŽITÍ  Přísada se výborně hodí do manuálních převodovek, rozvodovek a diferenciálů. 
Rovněž je vhodná pro použití v mechanických řízeních vozidel. Přísada není 
vhodná pro použití v motorech se spojkou v olejové náplni, v plně automatických 
převodovkách, v samosvorných diferenciálech a v mokrých brzdách! 

ZPŮSOB POUŽITÍ Přísadu přidat do převodového oleje. Ke smíšení dojde samočinně v průběhu pro-
vozu. Přísada je vhodná pro minerální i syntetické převodové oleje. Jedna tuba o 
obsahu 150 ml vystačí až pro 15 litrů oleje (což odpovídá koncentraci 1 %). Pro 
problémové případy je doporučené přidat množství přísady odpovídající 2% kon-
centraci. 

POZNÁMKA Přísada není vhodná pro použití v motorech se spojkou v olejové náplni, v plně 
automatických převodovkách, v samosvorných diferenciálech a v mokrých brz-
dách! 

DOSTUPNÁ BALENÍ 150 ml plastová tuba Obj. č. 5198 D-GB-E 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


