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GEAR 300 
75W-90 

 
 

 
Olej pro převodovky a diferenciály soutěžních vozidel 
100% syntetický, na bázi esterů 
 
OBLAST POUŽITÍ 
 
Tento olej byl zvlášť vyvinut pro převodovky soutěžních vozidel: 
plochá dráha, rally, dálkové terénní soutěže 
Všechny mechanické převodovky, synchronizované i nesynchronizované, systémy 
převodovka/diferenciál, převodové systémy a diferenciály s hypoidním soukolím bez omezení prokluzu,  
používané  v režimu s rázovým a velmi silným zatížením a  v nízkých otáčkách nebo s mírným 
zatížením a velmi vysokých otáčkách 
 
CHARAKTERISTIKA 
 
NORMY   API GL4 a GL5 / MIL-L-2105D 
 
100% syntetický olej pro extrémní tlaky. Poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení, vyznačuje se 
zvýšenou odolností vůči vysokým teplotám a dlouhou životností. 
0% střihová ztráta: ani v extrémních podmínkách  nedochází k přetržení olejového filmu. 
Po 20 hodinách  zkoušky střihové stability KRL si olej zachovává viskozitní třídu 90, jak požaduje 
norma SAE J306 (aktualizovaná v červenci 1998). Velmi vysoký mazací výkon snižuje tření a tím i 
opotřebení. 
Olej si i při vysoké teplotě zachovává hodnotu viskozitní třídu 90, takže vytváří dokonalý olejový film, 
odolávající vysokým teplotám a snižující provozní hlučnost převodovky. 
I při nízkých teplotách si tento olej zachovává dobrou tekutost a tím umožňuje snadné řazení. 
Lehčí ovládání řadicí páky. 
Je kompatibilní se všemi těsnicími materiály a barevnými kovy používanými v převodovce. 
Odolává korozi a nepění. 
 
 
DOPORUČENÍ  
 
Výměna oleje: Dle doporučení výrobce a s ohledem na konkrétní podmínky použití. 
 
VLASTNOSTI 
 
Viskozitní třída  SAE J306  75W-90 
Hustota při 20°C (68°F)  ASTM D1298  0,897 
Viskozita při 40°C (104°F) ASTM D445  72,6 mm²/s 
Viskozita při 100°C (212°F)  ASTM D445  15,2 mm²/s 
Index viskozity  ASTM D2270  222 
Bod vzplanutí  ASTM D92  200°C / 392°F 
Bod tání  ASTM D97  -60°C / -76°F 


