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MOTYLGEAR LD           

75W-80 
Трансмісійна олива для коробок перемикання 

передач 

Technosynthese® 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Спеціально розроблена для високонавантажених механічних трансмісій з подовженим 
міжзмінним інтервалом: EATON, MAN, RENAULT, VOLVO, ZF з чи без трансмісійного гальма 
(Ecolite, Ecomid, Ecosplit) … 
Застосовується для всіх механічних трансмісій, синхронізованих і несинхронізованих коробок 
перемикання передач, коробок передач/диференціалів, коробок відбору потужності і гіпоїдних 
диференціалів без обмеженого тертя з самоблокуванням. Працює при високих навантаженнях 
і низьких швидкостях чи помірних навантаженнях і високих швидкостях обертання. 
 

 

СТАНДАРТИ І СХВАЛЕННЯ  

СТАНДАРТИ     API GL4  

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ   EATON (Extended Drain) - MAN 341 Z-3 (ex MAN 341 
TL) RENAULT VI - VOLVO 97305 / 97307 - ZF TE-ML 
02D 

 

Створена за технологією Technosynthese®. Олива витримає екстремальні тиски задля 

ефективнішого захисту. Підсилена синтетичною основою для високої стійкості до високих 

температур і збільшення терміну експлуатації.   

У відповідності з оновленим стандартом SAE J306 в липні 1998 року олива залишається в 

класі в’язкості 80 після 20 годин KRL випробувань на зсув. 

Клас в’язкості 80 забезпечує високу стійкість оливної плівки при підвищених температурах і/чи 

забезпечує зниження рівня шумності трансмісії. 

Зберігає в’язкість за низьких температур, що забезпечує надійну роботу при холодній коробці 

перемикання передач. 

Забезпечує плавне перемикання передач.     

Сумісна з усіма конструкційними матеріалами, і кольоровими матеріалами, які 

використовуються в трансмісіях. 

Володіє антикорозійними і антипінними властивостями. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ 

Інтервал заміни оливи обирається згідно рекомендацій виробника техніки і може бути змінений 

на власний розсуд, зважаючи на умови експлуатації. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Клас в’язкості  SAE J 306 SAE 75W-80 
Густина при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.875 
В’язкість при  40°C (104°F) ASTM D445 59.8 мм2/с 
В’язкість при  100°C (212°F) ASTM D445 9.1 мм2/с 
Індекс в’язкості  ASTM D2270 128 
Температура застигання  ASTM D97 -45°C/-49°F 
Температура спалаху ASTM D92 230°C/446°F 
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