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Professioneel gamma

Product specificaties

TranSERVE®
Machine voor reinigen, legen en vullen van
de automatische versnellingsbak
Wynn’s TranSERVE® is een onderhoudsmachine, die het
oliesysteem van automatische versnellingsbakken op
eenvoudige en efficiënte manier reinigt.

Eigenschappen
 Reinigt het oliesysteem van automatische versnellingsbakken met het product Wynn’s
Automatic Transmission Flush.
 Wisselt tot 90 % olie voor automatische versnellingsbakken in vergelijking met slechts
50 % tijdens de conventionele methode.
 Geen menging van oude en nieuwe olie.
 Gemakkelijke verbinding met de transmissie of olieleidingen van de transmissie.
 Werkt op de batterij van de auto (12V).
 Detecteert automatisch de correcte richting van het debiet.
 Verschillende functies:
o Wissel van de olie voor automatische versnellingsbakken.
o Bijvullen olie voor automatische versnellingsbakken.
o Aflaten olie voor automatische versnellingsbakken.
o Additief toevoegen.
 De bijvoeging van het product Wynn’s Automatic Transmission Treatment:
o Geeft een bijkomende bescherming aan de automatische versnellingsbak.
o Vergemakkelijkt schakelen en verbetert kickdown antwoordtijd.
o Verlengt de levensduur van de olie voor automatische versnellingsbakken
daar het veroudering en oxidatie verhindert.
o Herstelt de elasticiteit van oliekeerringen zodat lekken gestopt of vermeden
worden.
Toepassingen
 Aanbevolen als de olie van automatische versnellingsbakken moet gewisseld worden
of in geval van schakelproblemen, fluctuerend toerental of als de juiste versnelling
niet behouden blijft.
 Voor alle types wagens met automatische versnellingsbak.
 Niet gebruiken op hoogdruksystemen van bussen, vrachtwagens, bulldozers, enz.
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De gegevens betreffende eigenschappen en toepassingen van de vermelde producten worden u aangeboden in het volste vertrouwen en zijn gebaseerd op ons
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Kenmerken
 Wynn’s TranSERVE® machine (68431)
Stroombron
: 12 V GS (batterij van de wagen)
Afmetingen
: B = 650 mm x H = 1130 mm x D = 450 mm
Gewicht
: 61 kg
Pomp
: min. debiet: 4,5 l/min.
max. Debiet: 5,5 l/min.
max. Druk: 9 bar
Automatische detectie van debietrichting
Reservoir voor additieven
2 filters
Geïntegreerde printer
Set adapters voor alle wagens
 Wynn’s Automatic Transmission Flush (64401)
Uitzicht
: geelbruine vloeistof
Densiteit bij 20°C
: ca.0,904 kg/dm³
Viscositeit bij 40°C
: 55,49 mm²/s
Viscositeit bij 100°C
: 7,7 mm²/s
 Automatic Transmission Treatment (64544)
Uitzicht
: bruine vloeistof
Dichtheid bij 20°C
: ca. 0,877 kg/dm³
Brekingsindex bij 20°C : ca. 1,479
Viscositeit bij 40°C
: ca. 30 mm²/s
Viscositeit bij 40°C
: ca. 5,6 mm²/s
Gebruiksaanwijzing
 Zie handleiding.
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