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УПОТРЕБА 

 
  

  
   

 

Специално се препоръчва за твърди скоростни кутии и скоростни кутии на Peugeot, Citroen, 
Renault .... 

Всички механични трансмисии, синхронизирани или не скоростни кутии, скоростни кутии / 
диференциали и трансферни кутии без ограничено приплъзване при тежко натоварване и ниски 
обороти или умерени натоварвания и високи обороти. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТАНДАРТИ API GL4 и GL5 MIL-L-2105D 

 
 

 

 

 
  

 

Масло за ефективна защита от износване, подсилено със синтетични базови масла за по-добра 
устойчивост при висока температура и по-дълъг живот. 
Запазва вискозитет 80 след 20 часов тест KRL , както се изисква от стандарта SAE J306. 
Много висока смазочна сила, която намалява триенето и износването. 
Вискозитетният градус 80 намалява съпротивлението при висока температура, както  и разхода 
на гориво. 
Течливост при ниска температура, за да се позволи по-лесно превключване на скоростите, 
когато скоростната кутия е студена. 
По-малко усилия, необходими на скоростния лост, за смяна на предавките. Подходящ за всеки 
тип уплътнения и материал, използван в дизайна на скоростните кутии. 
Антикорозионни и противопенни свойства. 

ПРЕПОРЪКИ 

  Смяна на маслото : Съобразно препоръките на производителя, вашата преценка и употреба. 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

Вискозитетен градус SAE J 306 75W-80 

Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.878 

Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 58.8 mm²/s 

Вискозитет при 100°C 
(212°F) 

ASTM D445 10.1 mm²/s 

Вискозитетен индекс ASTM D2270 160 

Пламна точка  ASTM D92 204°C / 399°F 

Точка на течливост ASTM D97 -36°C / -32°F 
 

 

 
 
 
 
Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически 
постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено 
във Франция.MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – 8361 Tel : 33 1 48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site: www.motul.fr 
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