
MOTYLGEAR LD 75W80

BASE SINTÉTICA

Especialmente concebido para transmissões mecânicas de carga pesada e períodos de
mudança do óleo longos: EATON, MAN, RENAULT, VOLVO, ZF com e sem Intarder (Ecolite,
Ecomid, Ecosplit) …
Todas as caixas de velocidades e caixa de velocidades/diferencial sem sistema de desliza-
mento limitado que trabalham com cargas e velocidade de rotação moderada ou caixas de
transferência, transmissões mecânicas sem engrenagem hipoide, redutor de velocidades que
trabalha com carga e velocidade de rotação moderada a severa.

MOTYLGEAR LD 75W80

Grau de viscosidade SAE J 300 75W-80

Densidade a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.875

Viscosidade a 40°C (104°F) ASTM D445 59,8 mm2/s

Viscosidade a 100°C (212°F) ASTM D445 9,1 mm2/s

Índice de Viscosidade ASTM D2270 128,0

Ponto de fluidez ASTM D97 -45,0 ° C / -49,0 ° F

Punto de inflamación ASTM D92 230,0 ° C / 446,0 ° F

PERFORMANCES

MOTYLGEAR LD 75W80 atende ou excede as especificações mais comuns e requisitos de
OEM:

■ MAN - 341 Z-3 (ex MAN 341 TL)
■ Eaton - Extended Drain
■ RENAULT TRUCKS - RVI
■ ZF - TE-ML 02D
■ VOLVO - Transmission oil 97307
■ VOLVO - Transmission oil 97305

MOTYLGEAR LD 75W80 atende as seguintes normas:
■ API - GL-4

RECOMENDAÇÕES

Mudança do óleo: De acordo com os requisitos do fabricante e ajustar de acordo com a sua
utilização.
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IMPORTANT NOTICE

Toda a informação e regulamentos sobre saúde, segurança e ambiente estão mencionadas
na ficha de dados de segurança. Esta fornece informação sobre riscos, procedimentos de
segurança e regras de emergência para primeiros socorros. Clarifica todos os procedimentos
a implementar em caso de derrame acidental e para a eliminação do produto e seus efeitos
no ambiente.

 A ficha de dados de segurança deste produto está disponível em www.motul.com
O nosso produto contém aditivos naturais que podem alterar a cor dos concentrados sem
alterar a sua prestação. As especificações dos nossos produtos são definidas apenas na
altura da encomenda, e estão sujeitas às nossas condições de venda geral e garantia. Para
proporcionar aos nossos clientes os mais recentes desenvolvimentos técnicos, as caracterís-
ticas gerais dos nossos produtos podem variar.
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