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TITAN CVTF FLEX – En transmisjonsolje
for flere ulike bilmerker

TITAN CVTF FLEX er en Ultra High Performance CVTF (Continuously Variable
Transmission Fluids), utviklet spesielt for bruk i transmisjoner som bruker
remmer eller drivkjeder i stål. Den ligner en ATF-olje, bortsett fra at
egenskapene er utformet spesielt for å tåle kontakten og friksjonen mellom
de ulike metallmaterialene.

Ettersom CVT-girkasser vanligvis bruker kraftige hydraulikkpumper for å styre
variatoren og låsingen av denne, må disse oljene ha svært gode skum‑ og
luftfrigjørende egenskaper for å hindre kavitasjon i pumpen, samtidig som de



må sikre pålitelig og enkel veksling under alle driftsforhold.

TITAN CVTF FLEX har dokumentert gode resultater i felttester utført i flere
ulike transmisjoner fra forskjellige produsenter over lang tid. Det betyr at du
nå har mulighet til å kutte ned sortimentet til bare ett produkt som dekker
behovet for en rekke transmisjoner fra flere ulike bilfabrikanter.

Leveres i 1 l og 20 l

Spesifika
sjon

Godkjenne
lser

FUCHS  anbefaler

          -              - BMW 83 22 0 136 376
BMW 83 22 0 429 154
CHRYSLER CVTF+4
DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE
DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4
FORD WSS-M2C933-A/MERCON C
GM 19260800
GM DEX-CVT
HONDA HCF-2
HYUNDAI/KIA SP-CVT1
MAZDA CVTF 3320
MITSUBISHI CVTF-J1/J4
NISSAN NS-1/NS-2/NS-3
SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF
II/E-CVT/iCVT
SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT
Green 2/CVTF 3320
TOYOTA TC/CVT FE
VW TL 521 80 (G 052 180)
VW TL 525 16 (G 052 516)

FUCHS er en del av et globalt konsern med tyske røtter som utvikler,
produserer og distribuerer ett bredt sortiment av smøremidler og relaterte
spesialiteter.

I nært samarbeid med våre kunder, utvikler vi innovative og skreddersydde
smøremiddelløsninger for alle typer bransjer, som bilindustrien,
produserende industri, bygg & entreprenørvirksomhet, energi &
transportsektoren, næringsmiddelindustrien, skogbruk, stål, metall, og



sementindustrien med mer.

FUCHS er verdens største uavhengige leverandør av innovative
smøremiddelløsninger for stort sett alle bransjer og bruksområder. Vi er 6000
ansatte i over 50 land som alle har samme mål: Å holde verden i bevegelse
med både holdbarhet og effektivitet i fokus.
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