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Ürün Bilgisi

Fren hidrolikleri, gres yağı, hidrolik sıvılar ve fren temizleyiciler
Bu ürünlerin amacına uygun kullanımına yönelik bilgiler.

Ürün açıklaması Özelliği Kapak rengi Referans 
numarası Kutu ölçüleri

Fren hidrolikleri
DOT3 Kırmızı

PFB350 500 ml
PFB301 1 l
PFB305 5 l

DOT4

Mavi

PFB450 500 ml
PFB401 1 l
PFB405 5 l
PFB420 20 l

PFB420DR 20 l

DOT4 ESP
PFB440 1 l
PFB445 5 l

PFB620DR 20 l

DOT5.1

Sarı

PFB550 500 ml
PFB551 1 l
PFB505 5 l
PFB520 20 l

DOT5.1 ESP

PFB750 500 ml
PFB701 1 l
PFB705 5 l

PFB720DR 20 l
Grand Prix 600

Siyah
PFB601 1 l

DOT5 (motosiklet için) PFB125 250 ml
Gres yağları

PFG110 25 g

Hidrolik sıvıları Madeni yağ 
LHM Plus Yeşil

PFM201 1 l
PFM205 5 l

Hidrolik yağ 
SSF

(sentetik)
Turuncu PFS801 1 l

Fren temizleyici

PFC105

PFC105E
500 ml

Yeni! Sadece motosiklet için!
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Fren hidrolikleri
DOT3: Ağırlıklı olarak ön ve arka kampana fren sistemine ve hidrolik debriyaj sistemine sahip 
araçlarda kullanılır. Nadiren yeni model araçlarda da kullanılabilir.

DOT4: Ön disk fren, arka kampana fren sistemine sahip araçlar ile ön ve arka komple disk fren 
sistemine sahip araçlar için tavsiye edilir. ABS’li araçlar için uygundur.

DOT4ESP: ESP ve ABS'li araçlar için uygundur.

DOT4GP: Yarış araçları için tasarlanmış yüksek performanslı fren hidroliğidir.

DOT5: Sadece fren sisteminde DOT5 fren hidroliği kullanılması gereken özel motosikletler için silikon 
temelli fren hidroliği.

DOT5.1: Ağır ama yüksek performansa sahip ABS’li araçlar için uydundur. Ekstra emniyet sağlayan 
formül içerir.

DOT5.1ESP: ABS/ESP sistemlerinin gereksinimlerini karşılayan ağır ama yüksek performansa sahip 
araçlar için uygundur. -40 ˚C'de geliştirilmiş viskozite, aşırı soğuklarda daha fazla emniyet sunar.

Gres yağı
TRW'nin gres yağı, frende yapılan birçok çalışma için uygundur: İyi tutunma özelliği ve güçlü su tutmaz 
özellikli olan fren gresi, aşınma ve paslanmaya karşı mükemmel koruma sunuyor. 
Fren gresi aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır: 

•  birçok mekanik yapı parçasında, örneğin sonradan ayarlama tertibatlarında
•  DOT3, DOT4, ve DOT5.1 fren hidroliği ile temas eden kauçuk contalarda
•  kılavuz duy ve pimlerde (fren sistemine bağlıdır)
•  debriyaj alt ve üst merkez silindirlerinde

Hidrolik sıvıları
LHM Plus: Hidrolik sistemler için sunulan bu madeni yağ, örneğin merkezi hidrolikli (fren, direksiyon 
ve süspansiyon) Citroën modellerinde kullanılmaktadır. 

! Başka sıvı ile karıştırılma riskini ortadan kaldırmak için LHM Plus yeşil renge boyanmıştır!

SSF: Bu sentetik hidrolik yağ Citroën C5'in direksiyon ve süspansiyon sisteminde ve ayrıca turuncu 
boyalı sentetik hidrolik ile çalışan diğer servo direksiyon sistemlerinde kullanılmaktadır.

Fren temizleyici
Hızlı, güvenli ve kolay bir fren servisi için TRW'nin fren temizleyicisi doğru seçimdir. TRW fren 
temizleyicisi frenle ilgili çalışmalarda önemli bir yardımcıdır ve kolay kullanımı ve hızlı buharlaşması ile 
kendini göstermektedir. CFC içermez ve kauçuk parçalara zarar vermez.

i En güncel Güvenlik Bilgi Formları‘nı www.trwaftermarket.com adresinde bulabilirsiniz
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